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în cinstea celei de a XXI/-a ani
versări a proclamării Republicii

Entuziaste
manifestări

ale

@ „Te slăvim Românie, 
pămînt strămoșesc**

Astăzi, incepind de la ora 
in sala mare a Casei de 

cultură din Petroșani se 
desfășoară festivalul muni
cipal al montajelor literar- 
muzical-coregrafice ale pio
nierilor și școlarilor — „Te 
slăvim Românie, pămînt 
strămoșesc". Aproape 20 
de formații, reprezentînd 
școlile din Valea Jiului, se 
întrec in această manifes
tare care este dedicată a- 
propiatei sărbătoriri a 25 
de ani de la proclamarea 
Republicii.

8,

@ „Salutul cravatelor 
roșii**

Răspunzind chemării la 
întrecere, lansată de pio
nierii. detașamentului clasei 
a IV-a B, condus de co- 
mandantul-instructor Fran- 
cisc Mleziva, pionierii și 
școlarii Liceului Petrila au 
pregătit și desfășurat con
cursul de poezii patriotice 
„Salutul cravatelor roșii", 
dedicat celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii.

Faza pe unitate, desfășu
rată în 20 decembrie, a do
vedit, pe Ungă buna pregăti
re a concurenților și talen
tul artistic, atașamentul fa
ță de partid, dragostea fier
binte pentru patrie. Ciști- 
gătoarea concursului a fost 
pioniera Simona Buică, co- 
mandanta detașamentului 
clasei a Il-a B.

In cinstea aceleiași mari 
sărbători, pionierii ciclului 
1 au prezentat spectacolul 
„Copilărie fericită".

Cu planul anual îndeplinit
Secția brichetaj 

a preparației Petrila
Colectivul de saiariați al secției brichetaj din cadrul 

preparației Petrila a desfășurat în acest an. sub conducerea 
organizației de partid, o rodnică activitate.

Ritmicitatea constantă, buna organizare a producției, a- 
portul deosebit al echipei de întreținere a utilajelor condusă 
de Henrich Lorincz, al comuniștilor Pavel Damianoiu. Con
stantin Bușoiu, prlm-brichetatori, al maistrului Petru Vințan. 
al întregului potențial uman sînt doar cîteva din premisele 
care au condus colectivul la realizarea în primul schimb al 
zilei de 19 decembrie a planului producției de brichete pe 
anul 1972. La acest succes se adaugă respectarea întocmai 

prețului de cost planificat și îmbunătățirea calității briche
telor față de prevederile STAS. Pînă la sfîrșitul anului, co
lectivul secției, in frunte cu comuniștii, punînd în valoare 
capacitatea utilajelor și a oamenilor, este hotărit să producă 
peste sarcinile de plan pe acest an, o cantitate de 1 000 
tone de brichete de bună calitate.

Centrul de distribuire
a energiei electrice

Petroșani
Din bilanțul cu care Centrul de distribuire a energiei 

electrice Petroșani a încheiat anul 1972 cu mult mai de
vreme, se pot enumera o seamă de lucrări efectuate peste 
sarcinile de plan. Menționăm, între altele, îmbunătățirea 
tensiunii la aproape 3 000 de abonați, față de 1400 plan, 
inlocuirea a 400 stîlpi de susținere din lemn, putreziți, cu 
stîlpi din beon (plan 80 buc.), modernizarea a 37 posturi 
de transformare (față de 21 plan) și a 19 celule de inaltă 
tensiune din stații. Totodată s-au înlocuit 9 transformatoare 
de înaltă tensiune, față de 4 prevăzute în plan, izolația la 
30 km linii electrice aeriene de medie tensiune, plan 6.9 
km. ; s-au revizuit 340 km rețea și 255 celule de medie 
tensiune din stațiile de transiormare și 200 posturi de 
transformare din orașe. Prin pozarea unui cablu subteran 
pe un traseu de 6 km, s-a îmbunătățit alimentarea cu e- 
nergie electrică a consumatorilor din cartierele Aeroport 
și Carpați, Petroșani. De asemenea, au fost terminate, în 
acest an, lucrările de electrificare a localității Diija Mică.

In toate aceste lucrări, a căror valoare se ridică la 
peste 2 200 000 Iei, s-au concretizat buna pregătire profesio
nală, inițiativa, dăruirea și nu în puține cazuri eforturile 
rodnice ale echipelor de reparații conduse de VASILE STRA
JA. TRAIAN ONE AS A, ADRIAN GOG. LUCIAN SAVA. 
GHEORGHE BOGLEA, IOAN BELEA. TEODOR OGLEJAN. 
precum și ale maiștrilor, inginerilor și ale altor salariați ai 
centrului.

Cultură
In pagina a 2-a:

artă

© Spectacol școlar
Ieri, la Școala generală 

nr. 1 Petroșani a avut loc 
un spectacol al elevilor în
chinat aniversării celor 25 
de ani de la proclamarea 
Republicii. Părinții pre- 
zejtți la acest spectacol au 
fost impresionați de mon
tajul „Nedeie la Poiana 
Miresii" (formație care va 
participa la faza județeană 
a concursului cultural-ar
tistic al elevilor), corurile 
elevilor mici și mari, de 
reușitul montaj literar- 
muzical.

@ Un sfert de veac de 
cultură românească

@ insuficiențele din acti
vitatea cultural-educativă 
de la cooperativa meșteșu
gărească „Unirea" din Pe
troșani să fie grabnic înlă
turate !

@ Poșta literară.

Fabrica
de oxigen 
Livezeni

zile 
pla- 
este
Li-

Un alt colectiv care și-a 
realizat in cursul zilei de 20 
decembrie, c’eci cu 10 
mai. deverme, sarcinile 
nului anual de producție 
cel al, Fabricii de oxigen
vezeni (secție a Uzinei de uti
laj minier Petroșani). După 
cum ne-a precizat tovarășul 
Ionel Hebedeanu. șeful unită
ții. la acest succes al colecti
vului au condus buna întreți
nere a utilajelor și depășirea 
în fiecare lună a producției 
planificate în medie cu 2 000 
metri cubi oxigen. Contribu
ții deosebite la realizarea 
înainte de termen a sarcini
lor de plan au adus muncito-

(Continuare în pag. a 3-a)

Delegația de partid și de stat română, 
condusă de tovarășul ^iculae Ceaușescu, 

a depus coroane de flori 
la Mausoleul lui LI. Lenin din Moscova

MOSCOVA 21 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță. transmite: Joi dimi 
neață. delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialis 
te România, condusă de iova 
rășul Nicolae Ceaușescu, se 
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte 
le Consiliului de Stat. care

participă la festivitățile pri
lejuite de cea de-a 50-a ani 
versare a creării U.R.S.S., a 
depus coroane de flori 1® 
Mausoleul lui V.I. Lenin, din 
Piața Roșie, și la mormintul 
soldatului necunoscut, de lin
gă Kremlin.

Ea solemnitatea depunerii

coroanelor au fost prezență 
N.F. Vasiliev. membre ai
C.C. al P.C.U.S., prim-vîcepre- 
ședinte »! Consiliului de
Miniștri a.i R.S.F.S.R., G. A. 
Kiseliov, adjunct de șef de
secție l.a C.C. el P.C.U.S., pre
oțim ți membri «« Ambasa
dei româna.

Conferința organizației
municipale a U.T.

leii, după-amiază. in sala 
de festivități a Casei de cul
tură din Petroșani s-au desfă
șurat lucrările 
municipale a 
U.T.C.

Eveniment de 
seninătate în viața 
lui Văii Jiului, conferința a 
analizat într-o atmosferă 
lucru, 
sabilitate, activitatea 
zației municipale de 
în perioada scursă
la alegeri și pînă
prezent, a dezbătut 
nile ce stau în fața 
generații în actuala 
stabilind principalele 
ale muncii de viitor.

Lucrările conferinței 
fost deschise de tovarășul 
Vasile Oros, prim-secretar al 
Comitetului municipal Petro 
șani al U.T.C. care a salutat 
prezența în sală a tovarăși
lor David Lazăr. membru su
pleant al C.C. al P.C.R., se
cretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.. Gheor- 

■ghe Butcă, activist al C.C. al 
P.C.R.. Clement Negruț. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C»R.. 
Iosif Walter, secretar al Co

• mitetului Central al U.T.C.. 
Viorel Faur, prim-secretar al 
Comitetului județean Hune
doara al U.T.C., a membri
lor biroului comitetului mu
nicipal c'<? partid, a unor w 
chi militantă ai partidului, a<- 
tivîști și cadre de ' partid, 
conducători ai organizațiilor 
de masă și obștești, de' uni 
tați economice și instituții 
din municipiu.

In acordurile cîntecului re 
voluționar ..Steagul partidu 

'Tifrr'^la‘ ’"tribd-hâ' conferinței 
este adus drapelul organiza 
ției municipale a U.T.C. In

Conferinței 
organizației

majoră în- 
tineretu-

de 
cxi exigența și respori- 

org-ani 
tineret 

de 
în 

S'arci - 
tinerei 
etapă, 

jaloane

continuare. după alegerea 
prezidiului conferinței și a 
organelor de lucru, conferiri 
ța a adoptat in unanimitate 
următoarea ordine de zi ;

•1. Darea de seamă asupra 
activității . comitetului muni 
cipal al U.T.C., pe (Perioada 
decembrie 1970 — decembrie 
197'2 :

2. Raportul comisiei de cen
zori ;

.3. Alegerea noului comitet 
municipal al organizației 
U. T. C„ a comisiei de cenzori 

delegaților pentru Con- 
organizației județene

au

și a 
fer in ța 
a .U.T.C.

Darea 
tivițății

de seamă asupra ac- 
comitetului munici 

pal a fost prezentată de tava 
rășul Vasile Oros. iar rapor 
tul comisiei de cenzori a lost 
prezentat de .tovarășul Petru 
lorga, președintele comisiei.

Au urmat apoi dezbaterile 
pe marginea dării de seamă 
la care au participat, toyară- 
șii Valeriu Coandrăș. prim 
'secretar al comitetului orășe 
nesc Lupeni al U.T.C.. Mihai 
Ceucă, miner, șef de brigadă 
la. E.M. Uricani, ing. Gheor
ghe Biro. secretar al comite
tului U.T.C. de la preparația 
Petrila. Elza Gyorgy, profe
soară la Liceul industrial 
minier Petroșani, loan Mon- 
doca, miner șef de brigadă la 
E.M. Lupeni, Petru lorga. lă 
eătuș, membru al comitetului 
UiT.C. de la E.M. Aninoasa. 
ing. Nicolae Lobonț, membru 
al comitetului U.T.C. de la 
U.U.M.P.. Ilie Rotunjeanu. 
președintele Asociatei stu
dențești a Institutului de mi 
ne din Petroșani. Constanța 
Ascunseanu, muncitoare, mem 
bră a- comitetului U.T.C. de 
la „Viscoza" Lupeni. Ilie 
Boghianu. miner la E.M. Viii

oan, Emilia Kopandi. elevă, 
secretară a comitetului U.T.C. 
de la liceul din Vulcan. Din 
partea invitaților la confe 
rință au luat cuvîntul tova
rășii Gheorghe Giuclea, di 
rector în cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani și An 
ton Școlnic. pensionar, mem 
bru de partid din ilegalitate 
Au mai vorbit, de asemenea, 
tovarășii David Lazăr, secre 
tar al Comitetului județean 
de partid și Clement Negruț. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid care au 
făcut, aprecieri asupra activi
tății desfășurate de organiza 
ția municipală a U.T.C.. dine! 
indicații deosebit de prețioa 
se pentru activitatea de vi
itor. ■

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Iosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C. care s-a referit pe 
larg Ia sarcinile ce stau în 
fața tinerei generații, a tutu
ror uteciștilor pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîri-

C

Membrii comitetului

lor Congresului al K-îea si 
Conferinței Naționale a parti
dului. privind educarea fai 
spiritul normelor comuniste 
de muncă și de viață a tine
rilor. contribuția ce trebuie 
să o aducă la dezvoltarea sc
elerată a tării, înfăptuirea 
incinalului înainte de ter

men.
A fost supus, apoi, votului 

conferinței și adoptat în una
nimitate proiectul planului 
de activități. In continuare 
conferința a ales noul corni-; 
tet al organizației municipa
le a U.T.C., comisia munici ■ 

cenzori, precum și 
la conferința jude- 
organizației U.T.C.. 
atmosferă de puter-

pală de 
delegații 
țeană a

Intr-o
nic entuziasm tineresc, parti-
cipanții Ia conferință au a- 
doptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarăș 
șuiul NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general 
lui.

municipal al

al partidu

U.T.C.

O condiție
și depășirii

de baza a înfăptuirii
prevederfor de pian:

Aprovizionarea cu materiale șl piese
ac schimb in concordanță cu cerințele

a unităților miniere!
In expunerea sa la lucrările plenarei C.C. a! P.C.R. 

din 20—21 noiembrie a.c. secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
deosebită tărie că ; ....Trebuie să se urmărească cu
mai multă fermitate și exigență ca intreprinderile 
producătoare să-și respecte in intregime contractele, 
obligațiile asumate, livrind Ia termenele stabilite, in 
cantitățile și de calitatea corespunzătoare materialele 
și piesele destinate aprovizionării tehnico-materiale a 
altor unități... Realizind o bună aprovizionare... in 
toate ramurile de producție, vom putea asigura folo
sirea in condiții optime a capacităților de producție, 
a timpului de lucru, obținerea unei producții sporite, 
înfăptuirea și chiar depășirea prevederilor înscrise in 
planul de stat..."

In discuția avută zilele acestea cu tov. ing. AURE
LIAN BORTEA, directorul Bazei de aprovizionare și 
transport a Centralei cărbunelui din Petroșani, am ur
mărit elucidarea tocmai a acestor aspecte ale activi
tății care — in cazul unor evoluții necorespunzătoa
re — produc perturbați! serioase in bunul mers al 
extracției în bazin, provocind dereglări in întreaga e- 
conomie a țării.

— Comparativ cu anii pre
cedență, activitatea colectivu
lui nostru în direcția princi
pală de aprovizionare cu 
materiale și piese de schimb, 
s-a îmbunătățit simțitor da
torită unei organizări supe-

rioare, mai judicioase, a mun
cii. atît în cadrul B.A.T. cit 
și al unităților centralei. Ca 
urmare a aplicării consecven
te a legislației în vigoare în 
domeniul ca atare, ne aflăm 
actualmente cu contractele,

pe anul in curs, realizate în 
proporție de 95 la sută. In se
mestrul II s-a făcut simțită 
o accentuată ameliorare a a- 
sigurării cu piese de schimb, 
îndeosebi pentru utilajul mi
nier din producția uzinei _U- 
nio" Satu Mare. Dacă în se
mestrul I s-a aprovizionat nu
mai 25 la sută din cantită
țile contractate pe anul în 
curs, pînă în luna decembrie 
s-a recuperat o mare parte 
din rămînerea în urmă, rea- 
lizîndu-se circa 80 la sută din 
total. Prin efortul 
colectiv s-a reușit 
fara contractelor 
să se achiziționeze 
schimb de strictă 
pentru unitățile 
prin relații directe 
zorii. Piesele 
înglobează într-o valoare de 
peste 2 milioane lei. In aten
ția permanentă a lucrătorilor 
din cadrul unităților noastre 
a stat atît asigurarea cu pie
sele de schimb și materialele 
trebuincioase, cît și evitarea 
formării de stocuri snprânor

principalele
in

e- 
cu 
o-

depus de 
ca, în a- 
încheiate. 
piese de 

necesitate 
centralei, 
cu furni- 

respective se

mai mare măsură 
puse la dispoziție 
de evidentă meca- 
nsigurarea unor 
siguranță la unită- 

întărirea contro- 
ierarhic. operativ cu- 
înființarea unui com- 

finan-

mative cu mișcare lentă sau 
fără mișcare.

— Care sînt 
măsuri organizatorice luate 
acest scop ?

— Puteți nota : creșterea 
xigenței privind încheierea 
furnizorii a contractelor și
norarea acestora, îmbunătăți
rea evidenței operative, folo
sirea în și 
a datelor 
de biroul 
nizată, 
stocuri de
tile miniere, 
lului 
rent, 
partiment de control
ciar preventiv și altele.

— Să revenim la procentul 
scăzut de onorare a contrac
telor din semestrul I... Con 
erei, cum stau lucrurile ?

• — Unii dintre principalii 
noștri furnizori ea „Unio"ca

Convorbire realizată de :
Tr. MtÎLLER

(Continuare in pag. a 3-o)

Ascunseanu 
Bica Florin,

Aldea luliu. Angliei loan, Ardeleanu Rodica, 
Constanța, Barb loan, Bartiș Emeric, Bartok Ștefan, 
Biro Gheorghe, Bîrsănescu Marin, Boghianu Ilie, Bonk Edita, Both 
Viorica, Buciuman loan, Catrina Eugen, Cazan Virgil, Cămară- 
șescu Nicolae, Cimpu Virgil, Ciucean Cornel, Coandrăș Valeriu. 
Cocală Dumitru, Cojocaru Nicolae, Colda Aurel, Coman Petru. 
Corobea Stelian, Crăcia Ana, Cucu Marian, Dan Vladimir, Dobroi 
Gheorghe, Doja Victor, Dragomir Aurelia, Duban Antoniu, Dudu 
Virgil. Duță Alexie, Ecoviță Sabina, Elisei Elena, Făgaș Ionel, Fă
gaș Maria, Fieraru Ionica, Ficiu Vasile, Foldeși loan, Furdui Eva, 
Gagyi Tiberiu, Gavrilescu Teodora, Ghinea Sergiu, Gruneanțu Io
sif, Haneș Nicolae, Imling lacob, Ioana loan, lorga Petru. Lazăr 
Silvia, Lăzăresc Gheorghe, Lobonț Nicolae, Luca Ștefon, Lupui 
Andrei, Marcu Dan, Medrea Adrian, Mondoco loan, Munteanu 
Lidia, Naghi Tiberiu, Naprodean Nicolae, Naște Terezia, Nutrețu 
Adela, Pădure Alexandru, Pădureanu loan, Plopșoreanu Pompiliu. 
Polak Agneta, Polgar loan, Pop Simion, 
D. Ionel, Popescu Cc 
Vasile, Sâcăluș Irina, 
briela, Ungureanu Sever, Vass Irina, Văduva Florian. Velpa 
na, Vieru Pavel, Voina Olga.

Aldea luliu, Angheî loan,

1, Popa Gheorghe, Popa 
iornel, Popescu Nicolae, Pupăzon Vasile, Rusu 

Sălăjan Viorica, Simonis Carol, Slăbii “Go 
Ele-

!

Membrii supieanți ai comitetului 
municipal al ILT.C.

Armat Maria, Blaga Mârioara, Cismileanu Aurelia, Costeo 
Maria, Firico Olga, Kopandi Emilia, Narița Eugen, Pinczeș Iu- 
liana, Popa Ioana, Popa Viorel, Rad Lucia, Răcaru Constantin, 
Sicomoș Ileana, Tânăsoiu Dumitru.

Membrii biroului comitetului municipal 
al U.T.C.

Haneș Nicolae, Coandrăș Valeriu, Barb loan, Imling lacob, 
Sâcăluș Irina, Lăzăresc Gheorghe, Marcu Dan, Aldea luliu, Lo- 
honț Nicolae, Duță Alexie, Gavrilescu Teodora, Naghi Tlberiu, 
Ascunseanu Constanța, Ciucean Cornel, Boghianu llie.

Membrii supieanți ai biroului 
comitetului municipal ai U.T.C.

Biro Gheorghe, Făgaș Ionel, Fieraru Ionica, Slăbii Gabriela.

Secretariatul comitetului municipal 
al organizației U.T.C.

Haneș Nicolae - prim-secretar, Coandrăș 
loan, Imling locob, Sâcăluș Irina.

Valeriu, Barb

l

I 
f

i

f

Membrii comisiei municipale de
Bârbiță Mircea, Boncan Silvia, Bonea Mihai,

cenzori
Bârbiță Mircea, Boncan Silvia, Bonea Mihai, Chițimia Ma

rius, Horvath luliona, Paraschiv Maria, Popa Vasile, Silași Gheor
ghe, Tomuș Traian.

Vacanța!
trecut zilele 

un trimestru 
elevii sînt in 
timp în care

Pe nesimțite ou 
și s-a încheiat 
școlar. De astăzi, 
vacanța de iarnă, 
clopoțelul școlii se mută in re
frenul plugușorului, in chiotele 
de bucurie, pe pirtii de schi, 
de săniuțe, pe patinoare. Șco
lile vor cunoaște, o vreme de 
liniște. Liniște care, Io anumite 
ceasuri, se insuflețește iar de 
larma vioaie a copiilor care 
pregătesc serbările tradiționale.

Vacanța este vremea jo
curilor și a sportului. Dar este 
și vremea lecturilor, a specta
colelor, vremea excursiilor și 
a drumețiilor. In școlile Văii 
Jiului învață mai mult de 20 000 
de elevi, mulți dintre ei se 
odihni in tabere sau vor 
ce cunoștință, in excursii 
frumusețile patriei noastre, 
vacanță munții par mai 
nici, orașele 
Privind 
museți, 
treaga 
românești, 
efervescența creatoare a zile 
lor noastre, tot ce înfăptuim și 
creăm pentru viitor. Această 
vaconțo coincide cu o sârbo 
toare plină de măreție istorică, 
cu largi și profunde 
cații pentru viața lor, 
viața noastră a tuturor: 
sarea unui sfert de veac de 
proclamarea Republicii. Și i 
cest înălțător moment este i 
tîmpinat de tineretul studios 
Văii Jiului printr-un mai ma 
efort in pregătirea lor de v 
tor, prin serbări și vizite in I

vor 
fă
cu 
In 

par mai fal- 
moi atrăgătoare, 

aceste neasemuite fru- 
ochii copiilor văd în- 
istorie a meleagurilor 

simt pulsul dinamic,

semnifi- 
pentru 
aniver- 

la 
a -

curi memorabile, prin intilniri 
evocatoare.

începe vacanța de iarna 1 E 
timpul florilor de gheață care 
împodobesc ferestrele, timp ca
re nu încetinește munca de 
formare a noilor generații des
fășurată de sutele de dăscăli 
ai Văii Jiului și continuată fruc
tuos in organizațiile de tineret. 
In jurul pomilor de iarnă, care 
dau friu liber fanteziei copiilor, 
0 
un plan secundar. Vacanța de 
iarnă își are deliciile ei car® 
rămin, an de an, pline de pros
pețime și emană un parfum ps 
care doar copilăria îl simte i® 
toată splendoarea lui.

Un timp cotidianul 
al străzii nu va 
de elevii, mici 
poartă servieta 
spre a doua lor 
la. Dar in zilele 
tilnim in trenuri 
noscindu-și patria, 
de la cabane in care se bucu- 
ră de virsta fericită. Peste tot 
ei silit vegheați de grija pe ca
re partidul o are pentru forma
rea omului nou, oferindu-le de
pline posibilități de învățătură 
și de odihnă.

A început vacanța de iarnăI 
Va așteaptă, dragi elevi, multe 
zile încărcate de bucurii, la fel 
ca și noul an care vine, zile ie 
care să vă îmbogățiți mintea 
și sufletul cu realizările minuna
te, economice și sociale care au 
îmbogățit peisajul Vârî Jiului 
in pătrarul de veac al Repu
blicii.

vreme învățătura trece pe

peisaj 
mai fi colorat 

și mori, ce-și 
sau ghiozdanul 
familie - școa- 
vacanței, îi in

și autobuze cu
ie taberele
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cultural-educativă de ia cooperativa

cîntă vara codrul!...

veac de cultură romanească

cîteva zi- 
la un con- 

brigăzilor

de mult ca pe-o mireasă 
în anii de urgie, 
azi, tot mai frumoasă 
straie de mătasă

are 
limpezi 
afirmă că ac- 
loc. Din nou

soare
Și e liniște in parcuri și umbrele-s parfumate 1

act de prezență), do- 
ușurință a mișcării și 
interpretative (la un 
dat am avut impresia

Te-am așteptat
Și te-arn visat
Te văd aevea
Inveșmîntată-n
Iar gîndul meu și fapta, le-nchin ție-I

instructor — 
considerăm a 
hîrtie. Dacă, 
zile, n-a avut

Parcă dorind să reconfirme 
înțelepciunea unei vechi zica
le, cooperativa meșteșugăreas
că „Unirea" din Petroșani, 
prestatoare a multor servicii 
către populație, nu are un club 
propriu. Spațiul în care a fost 
așa-numitul „club" se află în 
interminabile reparații. Cum 
și unde au loc activitățile spe
cifice clubului — de cultura
lizare, direcție în care condu
cerea cooperativei are niște 
indicații foarte limpezi — c- 
greu de spus. Se 
ti vi tați ar avea 
repetăm.

— Activitatea

și culturalizare de masă. 
16 decembrie am participat 
un spectacol festiv susținut 
clubul „Siderurgistul" din

a-
la

de

Patria mea este plină de locuri
In care cintui e fără sfîrșit și-ncepul.
Mă arde pe chip dogoarea înaltelor focuri
Și simt înflorind pămîntul pe care am crescut 1

cultural-edu
cativă și artistică are un ca
racter divers — ne spunea tov. 
Ion Mircea, îndrumător princi
pal cu probleme de organiza
re 
In 
la 
la
I iunedoara, organizat în întîm- 
pinarea celei de-a XXV-a a- 
niversări a Republicii. A fost 
prezentă formația de dansuri 
(instructor Gh. Duțu) și solista 
de muzică populară Constan
ta Mare. O inițiativă a noastră 
a fost editarea unei foi volan
te, mijloc de popularizare a 
rezultatelor obținute de coo
peratori. Acum trebuie să a- 
pară nr. 3 și, de regulă, e con
ceput astfel : raid-anchetă prin 
unități; o zi la o unitate ; azi 
vi-i prezentăm pe...; reflector ; 
în vizor;

Dacă stăm să judecăm mai 
temeinic lucrurile cam la a- 
tît se reduce activitatea cul- 
tural-educativă și artistică de 
la cooperativa „Unirea" din 
Petroșani. Brigada artistică de 
agitație „Instantanee... instan-

tanee" (text și 
Ion Mircea) o 
exista doar pe 
într-un an de
timp să se pregătească, poate 
face acest lucru în 
le ? Ne amintim că 
curs mai vechi al
din municipiu cooperativa ,,U- 
nirea" a fost revelație pentru 
că, deși componenții formației 
abia își descifrau textul (fuse
seră „mobilizați" în qrabă ca 
să facă 
vedeau 
calități 
moment
că trebuie să se facă eforturi 
serioase pentru ca talentul 
cestor oameni să nu iese 
iveală...)

Nu sîntem convinși nici
formația de dans modern des
pre care, e drept, ar putea e- 
xista vreo intenție pe undeva.

Sub aspect educativ lucru
rile sînt mai firave. Periodic, 
am aflat, au loc lectorate de 
cultură generală și cicluri de 
conferințe pe profile de mese
rii. Nici educația politico-ideo- 
logică nu are diversitate și 
o frecvență riguros stabilite 
(au loc inevitabilele conferin
țe — cînd, cine și despre ce 
conferențiază sînt întrebări 
care nu-și află răspuns) abia 
pentru zilele următoare se pre
conizează un concurs „cine 
știe, cîștigă" cu tema Reali
zările din județul Hunedoara 
în cei 25 de ani de Republică.

Concluzia sigură este că ac
tivitatea culturai-educativă es
te neglijată cu nepermisă per
sistență la cooperativa mește
șugărească „Unirea". Cei a- 
proximativ 600 de salariați, ca-

re lucrează de la Aeroport pî
nă la Lonea, n-au, astfel, nici 
o posibilitate să se întîlnească 
într-un cadru plăcut, util. A- 
vînd în vedere specificul mun
cii, evident că trebuie stabilit 
un echilibru și în acest sens, 
pentru că oamenii au înclinații 
pentru aceste preocupări. De 
pildă, se citește mult: cele 30 
de biblioteci volante și 25 de 
cercuri de citit sînt foarte ac
tive. Am notat multe nume a- 
le unor salariați dornici să ac
tiveze pe tărîm culural-artis- 
tic: Elena Ampoitan, Valeria 
Marcu, Mariana Borotea, Ioa
na Berar, Elena Gălățean, Lu
cia Ciurea, Edith Fabian, Vio
rel 
Ioan 
rora 
alții.

Dar, pentru a reveni Ia ce
le afirmate mai sus și pentru 
ca aceste neajunsuri să fie în
lăturate, conducerea coopera
tivei trebuie să se îngrijească 
cu mai multă consecvență de 
un spațiu care să ofere condi
ții afirmării atît pentru aptitu
dinile oamenilor, cit mai ales, 
pentru educația lor ideologică, 
morală. Du,pă muncă, omul 
simte nevoia unei activități de 
alt caracter, vrea să mai afle 
cîte ceva care să-i îmbogă
țească mintea și sufletul. La 
acest lucru trebuie să mediteze 
conducerea cooperativei și să-i 
dea grabnic o rezolvare pozi
tivă, pentru că activitatea cul- 
tural-educativă nu satisface 
pe nimeni acum și nu cores
punde nici pe departe exigen
țelor educative actuale.

Popa, Ernest Francisk, 
Bledea, Ana Berianu că- 
le-am putea adăuga multi

La Casa de cultură din Uricani

T. SPĂTARU

agitație
Duminică, începînd de la 

ora 10, la Casa de cultură 
din Uricani se desfășoară fa
za municipală a concursului 
județean 
tice de 
de artă 
dedicată 
a XXV-a aniversări a 
publicii. Vor fi prezente for
mații din Lonea, 
ninoasa, Vulcan, 
Uricani. Este un 
că a crescut nu 
mărul acestor formații lega
te strîns de realitate — din 
care nu numai că se hrănesc, 
dar o și influențează, o 
schimbă prin mijloacele ar
tistice ce-i sînt specifice — 
ci și calitatea lor, de la text 
pînă la interpretare. Dar a- 
cest concurs, echiva-

al brigăzilor artis- 
agitație, manifestare 
angajată, militantă 
sărbătoririi celei de 

Re-

Petrila, A- 
Lupeni și 
fapt salutar 
numai mi

Iează cu o verificare a po
tențialului existent, va pro
duce și o surpriză — absen
ța brigăzii Casei de cultură 
din Petroșani. Eram obișnu- 
iți să o folosim drept etalon 
artistic — reprezentativă și 
prin discernămînt al incisivi
tății —, pe această formație

Factorii responsabili 
facă o analiză a-

laureată și la un concurs pe 
țară. Se pare că ceva nu e 
în regulă: de ce acest de
clin ?
trebuie să
cum, pînă cînd starea anor
mală prin care trece forma
ția nu se învechește, deve
nind mai greu tratabilă.

Patria raea-i plină de aripi și zare,
Și oamenii ziduri ridică fără odihnă-n cetate 
Porumbei și copii umplu străzile revărsate-n

Republică grădină-nfloritoare 1
an in an tot mai bogat ți-i rodul, 
mîndră crește holda pe ogoare, 

de frumos mai

loan CH1RAȘ

I
*

I

Beneficiind, ca și celelalte 
sectoare ale vieții sociale, de 
grija și îndrumarea perma
nentă din partea conducerii 
partidului, artele și cultura 
românească, parte integrantă 
a construcției socialiste, și-au 
lărgit considerabil aria de cu
prindere, au devenit un bun 
al întregului popor. Patrimo
niul cultural național s-a îm- 
bogățit, în ultimul sfert de 
veac, cu noi opere care înfă
țișează cu mijloacele proprii 
artei tabloul veridic, complex, 
al transformărilor profunde 
petrecute în viața țării și po
porului nostru. Prin forța vi
brației patriotice, a mesajului 
lor social înaintat, aceste 
creații se înscriu la loc de 
cinste în istoria culturală a 
României socialiste. Succesele 
obținute în anii Republicii 
sînt rezultatul largilor posi
bilități de afirmare de care 
s-au bucurat și se bucură, în- 
tr-un climat de deplină liber
tate, de creație și emulație, 
toți cei ce participă cu pute
rea talentului lor, la înflori
rea vieții spirituale româ
nești. Pe temelia unei ideo
logii unice, marxist-leniniste, 
s-a produs o diversificare sen
sibilă a stilurilor de creație, 
personalitatea oamenilor de 
cultură avînd nelimitate con
diții de manifestare. Pentru 
punerea în valoare plenară a 
acestei forțe de creativitate a 
poporului, statul român a alo
cat an de an fonduri impor
tante în scopul dezvoltării 
permanente a bazei materiale

k

a culturii și artei. Un exemplu 
este edificator: în cincinalul 
precedent cheltuielile în acest 
domeniu a,u fost cu 29 la sută 
m,ai mari față de perioada 1961- 
1965; cheltuielile social-cul- 
turale pe locuitor suportate de 
stat vor crește de la 1 680 lei 
în 1970 la 2 260 lei în 1975. 
Datorită acestor 
ultimul sfert de 
tins rețeaua de 
culturale : au

investiții, în 
veac, s-a ex- 

, construcții 
apărut așeză-

Republica
impunătoare, ca mp- 

Sală a Palatului Repu- 
Cenlrul de televiziune, 
radiofoniei, Opera din 

București, studiourile cinema
tografice de Ia Buftea, clădi
rile unor teatre și cinemato
grafe 
tării, 
tură 
dată

minte 
denia 
blicii, 
Casa

din diferite orașe ale 
numeroase 
și cămine 
cu această îmbogățire a 

zestrei materiale 
s-a avut în atenție și moder
nizarea unor' importante uni
tăți culturale existente, con
servarea în bune condiții a 
unor remarcabile vestigii ar
tistice ; astfel, numai în pe
rioada 1966-1970, au fost re
staurate 300 monumente is
torice, dintre care 50 de an
sambluri arhitecturale de ma
re valoare.

La vasta operă de înflorire 
a vieții spirituale a României 
în ultimii 25 de ani, litera-

case de cul- 
culturale. O-

a culturii

PE ECRANE

'in 
și 

se

împletind ficțiunea cu rea
litatea, filmul „Un candidat 
la președinție" este încărcat 
de tensiunea dramatică a mo
ravurilor electorale america
ne. Interesul lui se află 
originalitatea subiectului 
in cadrul insolit in care
desfășoară, antrenând spectato
rul în ambianța de violent 
dinamism, dar și in acțiunea 
cu întorsături neprevăzute.

Acțiunea ne introduce in 
luptele de culise ce se petrec 
la convenția unui mare partid 
din Statele Unite. William 
Russel și Joe Cantwell se pre
zintă in fața membrilor parti
dului lor pentru a fi desem
nați candidați la președinția 
țării. Dar, pentru a obține în
vestitura, - amîndoi solicită 
sprijinul președintelui încă in 
funcție. El il preferă pe Rus-

Cercul literar 
organizat ieri, la 
de poezie cu o 
un sfert de veac". In cadrul acestei acțiuni a fost
prezentat un montaj literar — istoric care a oferit ce
lor prezenți o retrospectivă a muncii însuflețite și 
a realizărilor oamenilor muncii din Valea Jiului în 
cei 25 de ani care au trecut de la proclamarea Re
publicii.

al Casei de cultură din Uricani a 
ora 18, în sala bibliotecii, o seară 
denumire evocatoare: „România Ia

FRUMOSUL DECANTAT

T. KARPATIAN

ÎN ALB-NEGRUhiatul
cultural

Fiecare întîlnire cu arta fotoamatorilor 
din Lupeni prilejuiește momente de des
fătare estetică. Recenta expoziție, deschi
să în holul Palatului cultural din lupeni. 
face parte din salba de confruntări cu 
care ne-au obișnuit, de ani de zile, neo- 
bosiții căutători de frumos în lumea ima
ginilor imortalizate. Cele 52 de fotogra
fii, realizate în tehnica alb-negru de un 
mare număr de autori, stau mărturie per
severenței cu care membrii cercului con
solidează pasiunea lor pentru acest gen 
de activitate, activitate care a adus nenu
mărate satisfacții, atît mînuitorilor apara
telor de fotografiat, cit și publicului a- 
mator de acest gen de creație din locali
tate. Decupajul pretențios și grija deose
bită pentru tehnica de execuție atrag 
atenția, în primul rînd, și determină în 
cadrul acestei expoziții, nivelul avansat 
al creației la care se găsesc membrii cer
cului.

Profunzimea portretelor realizate de 
IOAN FLORII, ineditul unghiurilor sub 
care privește panorama înfăptuirilor co
tidiene IOSIF THE1 LMANN, proporțiile in
genios dozate în peisajele lui AUREL HA- 
VÎRNEANU. un echlibru dinamic din fo
tografiile lui SIEGFRIED FISSGUȘ, tonul 
de experiment rafinat din lucrările lui 
CIOCÎRL1E SABIN, ANDOR SEMSEI. NOR
BERT TAUGNER. IOSIF BOCȘA. IOSIF

MIKLOS sau TRAIAN TOMESCU. atestă 
cu prisosință exigențele artistice ale ex
pozanților și permit să se întrevadă posi
bilitățile lor de dezvoltare în investigarea 
tărîmului artei fotografice.

Reîntîlnirea, după o mai lungă perioadă 
de absență. în cadrul actualei expoziții cu 
fotografiile cunoscutului artist plastic IO
SIF THELLMANN, nu numai că ne reamin
tește o mai veche și irezistibilă pasiune 
a lut, ci dovedește că o selecție de ima
gini făcută de o privire formată, instruită 
sub raport estetic, nu poate decît să în
vioreze, să împrospăteze cadrul general 
al unei expoziții de acest gen.

Dacă varietatea tematicii, dacă acurate
țea execuției tehnice a lucrărilor expuse 
în general nu constituie motiv de obser
vație, lipsa inițiativei de a trece la o 
treaptă superioară in această activitate de 
creație, prin organizarea unor expoziții 
cu tematică, se vrea consemnată și de 
data aceasta. Experiența în realizarea 
fotografiilor artistice, contactul direct ai 
unor membri ai cercului cu lumea in care 
se făuresc bunurile materiale sînt argu
mente suficiente pentru stabilirea unor 
teme de dezbătut în limbajul fotografierii 
care să oglindească viu și patetic secven
țe, poate unice, din grandioasa frescă a 
timpului nostru.

tura a avut partea ei de con
tribuție. Au apărut, numeroa
se opere inspirate din reali
tățile noi, socialiste sa,u care 
evocă momente de seamă din 
istoria patriei, figuri de sea
mă din trecutul țării. Cele 
12 000 de titluri, în 252 milioa
ne exemplare, sînt relevante 
pentru volumul literaturii be
letristice românești editate în 
acest sfert de veac. Și în mu
zică, teatru, artă plastică, ci-

exista nici una), aproape 300 
de cluburi muncitorești, 
aproape 200 de universități 
populare, peste 22 000 de bi
blioteci publice, au devenit, 
în ultimele decenii, focare 
autentice de activitate artis
tică și culturală. Este pe de
plin explicabilă existența, în 
același timp, a unei puternice 
mișcări artistice de amatori, 
cuprinzînd formații muzicale, 
ansambluri de teatru, cercuri

nemalogralie, s-au făcut re
marcate succese notabile în 
anii Republicii. Prin activita
tea lor, cele aproape 7 000 
de teatre, instituții muzicale, 
cinematografe și muzee exis
tente astăzi, față de cele a- 
proape 500 din anul 1938, își 
aduc contribuția la satisface
rea setei de frumos și cunoaș
tere a oamenilor muncii.

Totodată, a fost creată și 
extinsă, de-a lungul anilor, o 
puternică rețea de așezămin
te culturale de masă. Acestea, 
preluînd, la un nivel supe
rior, tradițiile culturii populare, 
folosesc o variată gamă de 
forme moderne pentru a răs
punde cerințelor spirituale 
tot mai mari ale populației 
de pe întreg cuprinsul țării. 
Afectate acestui scop, peste 
7 000 de cămine oulturale de 
la sate, peste 200 de case de 
cultură orășenești (în 1938 nu

plastică 
în cadrul 
țărani, 
elevi, 

spre artă, își

și artă 
cărora 

funcționari, 
simțindu-și 

con- 
tim- 
uinei

de artă 
populară, 
muncitori, 
studenți, 
chemarea 
sacră o bună parte din 
pul lor liber cultivării 
a doua pasiuni.

In această atmosferă 
foaie, s-a dezvoltat în ultimul 
pătrat de veac literatura și 
arta naționalităților conlocui
toare. Dispunînd din grija 
partidului și a statului, de in
stituții și forme specifice de 
difuzare — edituri, publicații, 
instituții de spectacole etc. 
— cultura naționalităților con
locuitoare din România a în
registrat o înflorire fără pre
cedent.

Beneficiarul de astăzi al 
culturii, publicul românesc, a 
atins uin superior nivel de 
instrucție și pregătire, are e-

crea-

xigențe sporite de ordin cui 
tural.

Prin valoarea și originali
tatea lor, cultura, arta româ
nească contemporană și-au 
cucerit și pe plan internațio
nal o largă audiență și pre
țuire.

In spiritul principiilor isale 
de politică externă, România 
și-a extins permanent aria 
colaborării sale internaționa
le, întreținînd 
de față relații 
bază de 
state, 
artistice cu peste 80 de țări, 
de pe toate continentele. O 
contribuție eficientă au adus 
reprezentanții României și în 
cadru] celor peste 20 de fo
ruri internaționale cu carac
ter social-umanitar și cultu- 
ral-științific, la 
liată. In felul 
filmul, pictura 
spectacolul de 
românească au

în momentul 
culturale] pe 

acorduri cu 53 de 
iar schimburi cultural-

care este [ afi- 
acesta, cartea, 

și sculptura, 
teaitru, muzica 
devenit mesa

geri tot mai des întîlniți și 
aplaudați pe meridianele lumii. 

Puternic influențată de di
namica dezvoltării societății 
noastre socialiste, de progre
sele obținute în domeniile a- 
tît de vaste ale cunoașterii, 
cultura și arta românească au 
înscris, în acest sfert de veac 
de la proclamarea Republicii, 
realizări remarcabile, de ne
tăgăduit, care, alături de ce
lelalte succese, constituie mo
tive de mîndrie pentru con
structorii de azi ai noii orîn- 
duiri.

Sanda IONESCU

sel, dar se teme de lipsa lui 
de maleabilitate. Lui. Cant
well ii apreciază dinamismul 
și metodele de lucru, dar nu-l 
simpatizează. In această situ
ație, hotărît să obțină cu ori
ce mijloc investitura, Cant
well intenționează să facă pu
blice niște dovezi din care 
reiese că oponentul său, Rus
sel, a fost internat intr-un spi
tal de boli nervoase. Russel 
e incapabil să recurgă și el la 
șantaj și dovezi compromiță
toare, deși cei din anturajul 
său îl incită să folosească ori
ce mijloace pentru a învinge. 
El renunță la candidatură și 
cere delegaților să dea votu
rile unui al treilea candidat, 
eliminind din competiție pe 
Cantwell.

Film realizat de regizorul 
Franklin Schaffner (ale cărui 
preferințe pentru șarja politi
că sînt prezente in „Planeta 
maimuțelor"), „Un candidat 
la președinție" a fost distins 
la festivalul de la Karlovy- 
Vary cu premiul special 
juriului. Cu scene agitate 
gălăgioase, luate pe viu 
atmosfera electorală america
nă, in care pasiunile politice 
se dezlănțuie, acest film fas
cinează prin ceea ce ne rele
vă din realitate.

Petroșani. 
sus e vala-

pentru oraș nu 
dați o exprima-

ILARION VERDES, Vulcan.
— Este nobilă intenția dv. de 
a scrie poeme patriotice inspi
rate din realitatea 
a Văii Jiului. Din 
mijloacele artistice 
dispuneți acum sînt 
alterează fiorul liric. Drept e- 
xemplificare, iată o strofă ca
re exprimă adevăruri indubi
tabile, dar care nu sînt încă 
poezie la dv. : „Prin munții 
cei înalți, pe Valea 'Jiului / 
Trăim uniți cu drag pe lunca 
riului, / Sub păduri mari de 
fagi și brazi umbroase, / In 
orașe înălțate, luminoase". 
Mai trimiteți, dar încercați 
să depășiți acest stadiu de cu
noaștere lirică.

socialistă 
nefericire 
de care 
sărace și

ION BOTA, Uricani Sînt 
și versuri frumoase în poezi
ile trimise. Mai trimiteți.

VIOREL TURLEA, Lonca — 
Din punct de vedere I formal, 
poeziile dv. sînt curate, însă 
prea mult seamănă cu altele, 
de circulație largă. Căutați-vă

nota originală, distanțați-vă 
de modele. Iar pentru aceasta 
o lectură poetică sistematică 
vă este de folos.

Vul- 
sînt 
care 

nu 
pu-

TÂNASE GEORGESCU, 
can — Poeziile trimise nu 
mai rele decît altele pe 
le primim de la dv., însă 
mulțumesc. Fără îndoială,
toți face progrese mari, pentru 
că talent se pare că aveți. In 
privința cenaclului literar de 
care amintiți, trebuie să știți 
că nu este al intelectualilor,

i, a- 
participa fără nici 
om se judecă du- 
face și după posi- 
reale.

VASILE BELDIE, Petrila 
Din cronica rimată am des 
prins ușurința versificației și 
indispensabila ironie. Iată de 
ce vă îndreptăm spre clubul 
din localitate spre a-1 susține 
în texte pentru brigada artisti
că de agitație. Aveți frumoase 
calități în această privință, 
satisfacțiile personala nu 
întîrzia.

ȘTEFAN GAVA, 
Răspunsul de mai 
bil și pentru dv.

iar
vor

ur
ați

ci al tuturor celor ce scriu, 
șadar puteți 
o grijă. Un 
pă ceea ce 
bilitățile lui

K. R„ Uricani — Pînă la 
mă ați dovedit curaj și... 
semnat cu pseudonim .Versifi
cările sînt pretențioase și u- 
șuratice. Deocamdată, nu rețin 
atenția.

TUDOR MUCUȚA, Vulcan
— Sentimentului dv. de dragos-

N.R. Evenimentul istoric pe 
care-1 vom sărbători peste pu
ține zile — a XXV-a aniver
sare a Republicii — îndeamnă 
pe cei cu sensibilitate vibran
tă să-și exprime în versuri 
ceea ce simt. Majoritatea poe
ziilor primite acum au carac
ter patriotic, dar sînt lipsite 
de imagini puternice, de trans
figurări artistice care să le 
facă într-adevăr poezie. Poe
zia patriotică are acum exigen
țele sale, care exclud compa
rațiile facile, epitetul căutat 
și enumerarea prozaică. Com- 

a
poe- 

să 
grijă

pletările acestea se doresc 
fi un stimulent în creația 
tică a amatorilor, care 
scrie, dar cu mai multă 
pentru se și cum scriu.
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impresionant de să- 
aștea.ptă cumpărăto- 
care mult căutatele

ani în sus, inclusiv 
necesare ca bețe, 
5 sortimente de

și mici, iubitori ai 
de iarnă, să fie oe-

sportive
JOI, 28 DECEMBRIE

Va-

I.IJNI, 25 DECEMBRIE

din 20,10

PROGRAMUL

CONSULTAȚIE JURIDICA Aprovizionarea cu materiale

9,00

lucruriun

10,30
cu

11,00

11,25
ele

18,00

cititorilor 12,20Răspundem
de

,30

20.40
21.40

9,50
10,00

pla 
con-

fiecare 
lucrătorii

22,25
22,30

, ori 
dependințe-

Nobile (11) 
Robinson ii

T.V.

- me-
Brâdu

principal este 
persoana fizi- 
titular al con 12,35 Telejurnal; 

16,00-17,00 Teleșcoală ;
17,30 ~ ' ' '

Normarea și repartizarea locuințelor
In 

nr.

VINERI. 29 DECEMBRIE
■ • L emisiunii.

I

Abundență de niateriale
lama a sosit. Sporturile de 

iarnă sînt la ordinea zilei. In 
dorința de a cunoaște și infor
ma cititorii noștri dacă comer
țul asigură tot ce este necesar 
ca elevii în vacanță, sportivii 
consacrați și amatorii de schi, 
patinaj și săniuțe să-și poată 
procura materialele necesare 
practicării în condiții optime, 
după aptitudini și preferințe, 
a disciplinei preferate, pentru 
care împrejurimile municipiu
lui asigură condiții naturale 
cit se poate de propice, am 
vizitat magazinul nr. 80 „Arti
cole sportive" din Piața Victo
riei Petroșani.

Cu amabilitate, șeful unității 
Mircea Banciu ne dă asigurări 
că, făcînd din timp pregătirile 
pentru aprovizionarea cu măr
furi de sezon, magazinul dis
pune acum de un bogat și

foarte variat sortiment de arti
cole de sport, atît pentru prac
ticarea diferitelor discipline în 
aer liber cît și pentru cele de 
sală.

Unitatea este |bine aprovizi
onată cu schiuri produse in 
tară, de cea mai bună calitate 
și de diferite mărimi, începînd 
cu acelea pentru copii în vîrs- 
tă de la 4 
accesoriile 
legături și 
bocanci.

Un stoc 
niute își ; 
rii, între i 
săniuțe cu spătare pentru cei 
mici. Nu lipsesc nici patinele 
de modelul acelora care se fi
xează pe bocanci sau reglabi
le.

In completarea articolelor 
sportive, unitatea este în mă-

(sură să ofere amatorilor 
toate vîrstele îmbrăcămintea 
necesară practicării sporturilor 
de iarnă, ca diferite modele 
de pulovere, pantaloni de 
schi supraelastici și din stofă, 
treninguri, șosete din lină sau 
plușate, căciulite alături de 
care mai amintim bocancii pen
tru turism.

In cantități îndestulătoare 
își găsesc loc in rafturile ma
gazinului alte articole utile de 
sezon ca pantofi de tenis, pa
lete, mingi și plase pentru te
nis de masă și altele, necesare 
practicării diferitelor discipli
ne sportive de sală.

Am aflat, în același timp, 
că nu se găsesc momentan în 
magazin ghete de patinaj pen
tru copii.

Așadar, comerțul are asigu
rat in mare măsură tot necesa
rul de marfă pentru a satisfa
ce cerințele cumpărătorilor cu 
materiale sportive. De altfel 
acestea sînt și mult căutate. 
Ca o dovadă, Mircea Banciu 
ne informează că unitatea nr. 
80 și-a îndeplinit planul de 
vinzare pe anul 1972 încă de 
la sfîrșitul lunii octombrie.

Acum, cînd a căzut și prima 
zăpadă însoțită de ger — ma
terialele sportive existind — 
mai rămîne ca organele locale 
și gospodarii orașului să ia 
măsuri urgente pentru amena
jarea patinoarelor, ca bucuria 
celor mari 
sporturilor 
plină.

Iosif DAVID

11,55 Avanpremieră; 
12,00
12,30

DUMINICĂ, 24 DECEMBRIE tari întregi ;
20,00 România, țara mea.

8,15 Deschiderea emisiunii. Film documentar
Gimnastica pentru toți; 20,20 Mîndră floare a doru-

8,30 Cravatele roșii; lui;
10,00 Viața satului ; 20,55 Telecinemateca : Fan-
11,10 Oaspeți ai vieții muzi lan la Tuli.pe ;

cale românești; 22,30 24 de ore.

De strajă patriei ;
Emisiune în limba ma
ghiară ;

22,10

14,00 „360 grade" ; 9,00
18,05 Film serial pentru ti

neret iPierduti în spa 9,05
țiu. Atacul plantelor ; 9,35

18,50 Vetre folclorice. La 
Mălini ;

19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal. —■ In cin

stea aniversării Repu
10,00

blicii. — Raportul unei 10,30
țări întregi ; 10,50

20,05 Comentariu la 40 de
steme — județul Vran- 11,10
cea;

20,30 Muzică populară cu
Maria Cornescu și Ne
lu Bălășoiu ;

11,50
12,15

20,40 Film artistic : „Fiul că- 13,00
pitanului Blood ;
Recital coregrafic, 
lentina Massini ;

,30 Telejurnal. Duminică 
sportivă.

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;
Vetre folclorice ;
O viată pentru o idee : 
Umberto 
(reluare).
pustiului de gheată ; 
Curs de limba rusă 
lecția a 34-a ;
Micii meșteri mari ; 
România, tara mea 
Film documentar ; 
Portativ '72 (reluare) ; 
Cărți și idei (reluare) : 
Teledisc — O selecție 
din succesele discogra- 
lice ale anului 1972 , 
Telejurnal;

16,00-17,00 Teleșcoală ; 
17,30

18,00
18,40

Deschiderea emisiunii. 
Curs de limba france
ză — lecția a 34-a (re
luare) ;
Căminul;
Scena ;

Deschiderea emisiunii, 
de după-amiază. Emi
siune în limba maghia
ră ;
Revista literară T.V. ; 
Anuar economic 1972 
(II);
1001 de seri;
Telejurnal. — In cin
stea aniversării Repu 
blicii. — Raportul unei 
tari întregi ;
Soarele și Luna. Me 
dalion Florica Bradu ;

conformitate cu Legea 
10/1968 și H.C.M. 

1651/1968, repartizarea fondu
lui locativ de stat cu destina
ție de locuințe se face de că
tre comitetele executive ale 
consiliilor populare ale muni
cipiilor, orașelor și comune
lor.

Pentru o justă aplicare a 
dispozițiunilor legale cu privi
re la fondul locativ de stat, 
Legea nr. 10/1968, definește în 
mod expres o serie de noți
uni, astfel, îneît în aplicarea 
ei nu sînt posibile erori dato
rită confundării unor termeni. 
Astfel :

— suprafața locuibilă este de
finită ca fiind suprafața came
relor care servesc pentru lo
cuit inclusiv holurile ;

— dependințele sînt acele 
încăperi care deservesc supra
fața locuibilă cum ar fi : ves
tibul, antreu, tindă, verandă, 
culoar, bucătărie, chicinetă o- 
ficiu, cămară, baie, spălătorie, 
uscătorie, pivniță, boxă, maga
zie etc. precum și terasele a- 
coperite ;

— locuința este definită de 
lege ca fiind suprafața locui
bilă cu una sau mai multe ca
mere și dependințe ;

— camera separată este a- 
cea încăpere ce nu servește 
de trecere pentru locatari, nici 
pentru intrare sau ieșire, 
pentru folosirea c . 
lor ;

— locatarul 
definit ca fiind 
că sau juridică, 
traclului de închiriere.

Potrivit legii, în tara noas-

tră norma locativă pentru fie
care persoană este de 8 m.p„ 
cu mențiunea că această nor
mă se aplică numai cu privire 
Ia locuințele din fondul loca
tiv de stat. Suprafața locuibi
lă dintr-o locuință, care depă
șește norma locativă de 8 
m.p. socotiți pentru fiecare 
persoană, este considerată su
prafață excedentară.

In legătură cu reglementa-

au dreptul la o suprafață locu
ibilă excedentară, nerepartiza- 
bilă, ce se atribuie cu majo
rarea corespunzătoare a chi
riei. Categoriile de persoane 
ce au dreptul la suprafețe ex
cedentare nerepartizabile, sînt 
expres prevăzute de lege ca 
fiind cei ce dețin anumite 
funcții în organe centrale • și 
locale ale administrației de 
stat și în alte organizații ob-

rea ce o dă legea suprafeței 
excedentare, distingem trei si
tuații și anume :

Atunci cînd suprafața exce
dentară este compusă din una 
sau mai multe camere separa
te, această suprafață devine 
disponibilă și ca atare poate 
fi repartizată. Este cazul unor 
apartamente de exemplu cu 3 
camere deținute de una sau 
chiar două persoane, caz în 
care, dacă cele 3 camere sînt 
dispuse pe hol, fiind separa
te, devin disponibile și pot fi 
repartizate.

O a doua situație este aceea 
a suprafețelor disponibile ce 
pot ti repartizate fie persoa
nelor îndreptățite la extinde
re, fie acelor persoane ce sînt 
indicate de locatarul princi
pal.

Ultima situație este aceea a 
persoanelor care potrivit legii

ȘEREAN ION — Petrila: art. 13 alin. 3 din Legeanr, 1/70, 
stabilește că orice sancțiune disciplinară se aplică numai 
după cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abaterea, 
cercetare care implică ascultarea salariaibului șl verifi
carea susținerilor făcute de acesta, în apărarea sa. Potri
vit aceluiași text de lege, unitatea are obligația să comu
nice în scris salariatului, sancțiunea ce i-a fost aplicată.

Potrivit art. 18 din aceeași lege, salariatul are dreptul 
să facă piîngere contra sancțiunii disciplinare, în termen 
de 15 zile, socotite de la data comunicării acesteia în modul 
arătat mai sus. Plîngerea se adresează organului imediat ie
rarhic. celui care a aplicat sancțiunea, deci în cazul dv. condu
cerii colective a unității.

Holărîrile date în urma verificării plîngerilor sînt 
definitive.

In cazul în care se aplică o sancțiune disciplinară cu 
încălcarea dispozițiunilor legale menționate mai sus, aceasta 
este nulă, iar nulitatea ei, chiar dacă sancțiunea este defini
tivă, se constată de organul care a aplicat-o, întrucît dis
poziția de sancționare este un act administrativ și ca atare 
supus revocabilității.

Regretăm, dar nu avem competința să vă soluționăm 
și cererea de transfer, aceasta intrînd în atribuțiile exclu
sive ale conducerii unității.

STANCIU I. ION — Petrila: sesizarea dv. am trimis-o 
Inspectoratului de stat pentru protecția muncii Petroșani, 

' ' urmînd ca răspunsulpentru a cerceta cele ce ne relatați, 
să-l primiți direct de la acest organ.

ștești, cit și cci ce șuiera de 
anumite boli. (Spațiul nu ne 
permite o enumerare a acestor 
categorii, stăm însă la dispo
ziția celor interesați cu preci
zările de rigoare).

Repartizarea suprafeței loca
tive, în condițiile Legii nr, 
10/1968, se face în funcție de 
anumite criterii de preferin
ță, expres prevăzute de lege 
și anume : condițiile de locuit, 
situația familială, vechimea și 
aportul in producție. In orica
re dintre situațiile de mai sus, 
au prioritate, potrivit legii, 
muncitorii calificați, specialiș
tii și familiile cu mulți copii.

In cazul în care clădirile ce 
cuprind suprafețe locuibile, au 
grădini și curți aferente, a- 
cestea se repartizează, de a- 
celeași organe, fie în folosin
ță exclusivă, fie, după caz, în 
folosință comună. Repartizarea 
grădinilor și curților în con
dițiile legii, se face prin men
tionarea acestui act în ordi
nul de repartizare.

Ordinul de repartizare e- 
mis de comitetul executiv, fi
ind un act administrativ, este 
supus revocabilității. Revoca
rea ordinului de repartizare 
se face de către organul care 
l-a emis, respectiv comitetul 
executiv.

Revocarea poate Ii dispusă 
numai pînă la încheierea con
tractului de închiriere. In ca
zul în care se constată fie îna
inte de încheierea contractu
lui, fie după, că ordinul de re
partizare a tost emis cu în
călcarea dispozițiunilor legii, 
acesta este anulat.

Locuința repartizată prin oi- 
. din de repartizare poate fi o- 

cupata numai după încheierea 
contractului de închiriere, în
trucît numai contractul con
feră titularului ordinului de 
repartizare dreptul de folosin
ță a locuinței.

Potrivit 
tribuie in 
ordinului 
membrilor 
sini prevăzuți nominal in or
dinul dc repartizare. Precizăm 
însă că Legea 10/68, restrînqe 
sfera membrilor de familie,

legii, locuința se a- 
foiosința titularului 

de repartizare și 
familiei sale, care

astfel că în înțelesul acestei 
legi fac parte din familia titu
larului numai soții și copiii, 
precum și părinții soților da
că shit întreținuți de aceștia.

In legătură cu această pro
blemă se impun următoarele 
explicații :

întrucît concubinii nu sînt 
asimilați de nici o lege cu so
ții, aceștia nu pot fi conside
rați ca atare nici în cazul re
partizării unor spații de locuit. 
In această situație practica u- 
nor comitete executive de a 
repartiza spații de locuit unor 
concubini, considerîndu-i ca 
fiind soți, este ilegală, soluția 
legală fiind repartizarea în 
cadrul aceluiași apartament a 
unei suprafețe dc locuit pen
tru fiecare concubin în parte.

O altă situație, este aceea 
cînd împreună cu titularul or
dinului de repartizare locuiesc 
anumite rude ale acestuia cum 
ar fi : nepoți, unchi, veri, frați 
etc. Gradul de rudenie, indife
rent care ar fi el, nu justifică 
mentionarea acestei persoane 
în ordinul de repartiție al ti
tularului și implicit nu justi
fică repartizarea unui anumit 
spațiu cu o suprafață mai ma
re. Și în asemenea cazuri, so
luția legală este, fie cea a e- 
miterii unui ordin de reparti
ție separat pentru aceste ru
de, fie soluția subînchirierii.

In fine, se mai reține și si
tuația cînd cu titularul ordi
nului de repartiție locuiesc 
părinții acestuia ori ai soțului 
(soției) sale. In asemenea situ
ații părinții vor fi menționați 
în ordinul de repartiție, numai 
în cazul în care sînt întreți
nuți de către titularul ordinu
lui de repartizare și soția sa, 
iar pentru situațiile cînd au 
mijloace de trai proprii soluția 
legală este cea a emiterii u- 
nui ordin de repartiție separat 
sau cea a subînchirierii.

In legătură cu ordinea 
preferință stabilită de lege, cu 
dreptul la o suprafață exce
dentară nerepartizabilă, cît și 
cu privire la calitatea de mem
bru de familie al titularului 
de ordin de repartizare, pre
cizăm faptul că, potrivit legii, 
aceste împrejurări trebuie do
vedite cu acte de cel care so
licită repartizarea unui spațiu 
de locuit. Ca atare, în cazul 
în care se susține necesitatea 
repartizării unei locuințe pen
tru o familie cu mai multi co
pii, este necesar ca cel ce so
licită locuința să facă dovada 
că are acești copii, sau în ca
zul în care se susține că titu
larul și soția sa întrețin părin
ții lor și că locuiesc împreu
nă, situația care ar justifica 
repartizarea unui spațiu de lo
cuit mai mare, este necesar 
ca să se dovedească efectiv a- 
ceastă întreținere.

TV pentru 
sâptâmîna 

viitoare

Horea NELEGA

de întreținere la care 
judecată, ‘trebuie s-o

și piese de schimb
(Urmare din pag. 1)

Satu Mare, Fabrica de ca
bluri și materiale electroizo- 
lante București, Combinatul 
de cauciuc Jilava, nu și-au 
onorat obligațiile contractua
le cum se cuvine, nevoiți fi
ind să le pretindem penali
zări cifrate la aproape 
milion...

— Cine le suportă ?
—■ In conformitate

H.C.M. 306/1970, penalizările 
se suportă de unitățile care 
nu au respectat termenele de 
livrare, fiind obligate să a- 
nalizeze cu simț de răspun
dere cauzele și să procedeze 
ca atare.

— Intervenția B.A.T.-ului a 
avut întotdeauna atributele 
care se impuneau ?

— Nu am acordat în per
manență maximum de aten
ție pentru realizarea unui 
contact mai strîns, mai efi
cient cu furnizorii în vede
rea soluționării mai rapide 
și la nivelul cerințelor a unor 
probleme de aprovizionare. 
In viitor vom lua toate mă
surile pentru a îmbunătăți 
situația și în această privin
ță, vom determina pe lu
crătorii operativi ca să ma
nifeste mai multă exiiigență 
în urmărirea îndeplinirii tu
turor clauzelor 
în supravegherea 
bilă a dinamicii 
în scopul 
nor măsuri 
procurarea 
pieselor de 
sa la un 
pentru renunțarea la furni
zori 
unde

contractuale, 
responsa- 
stocurilor 

întreprinderii u- 
operative pentru 
materialelor și 

care se simte lip- 
moment dat sau

Ia unele dintre 
stocurile vor fi 
Să ne referim 
beneficiari din 

informați

acestea, 
crescut.

și la 
bazin...

E.M. 
ra-

ȘÎ

că
nu

unii
Sîntem
Bărbăteni, de pildă, 
portează cu regularitate
corectitudinea cerute stocu
rile la materialele de masă 
și de construcții, din care ca
uză se produc dereglări în

activitatea de aprovizionare. 
Preparația Coroești comuni
că cu întîrziere cantitățile pe 
care le dețin de motorină, 
bitum și combustibil indus
trial. E.M. Livezeni nu co
munică întotdeauna corect 
stocul real de ciment pe ca
ne-! au. S-au constatat la fa
ta locului stările de 
în cauză ?

— Nu de 
Intr-adevăr, 
trebuie să 
gătură mai 
cu factorii î 
unitățile miniere 
îndrepta la timp 
necorespunzătoare...

— Am dori, acum, citeva 
considerații asupra perspec
tivei..

— Pentru anul 1973 sînt 
deja încheiate contractele în 
proporție de 75 
materiale si piese 
Important este 
principalele poziții 
nul de aprovizionare 
tractele perfectate în 
țile necesare. Se va 
gama normelor de 
pentru materiale și se va e-' 
labora un nomenclator de pie
se de schimb pe tipuri dc U- 
tilaje. Se știe că serviciul 
de ateliere și piese de schimb 
c’in centrală are în sarcină, 
atît folosirea mai rațională 
a capacităților din cadrul a- 
telierelor subunităților, cît și 
extinderea gamei de asimi
lări h unor noi piese 
schimb care se vor da 
fabricație la U.U.M.P. 
impune ca, în viitor, colabo
rarea colectivului nostru cu 
unitățile C.C.P. și cu servi
ciile de resort din centrală 
să se întărească, să devină 
mai fructuoasă, în scopul 
lizării tuturor măsurilor
te de îmbunătățire, 
fecționare 
vizionării 
unităților
Jiului.

Săptămîna în imagini ; 
1001 de seri ;
Telejurnal. — In cin
stea aniversării Repu
blicii. — Raportul unei 
țări întregi ;

Comentariu la 40 de 
steme — Bucureștiul 
reporterului 
Steaua fără nume; 
Roman foileton — E- 
lizabeth R. Mîndria An
gliei (I);
Avanpremieră ;
24 de ore. Contraste 
în lumea capitalului.

20,30 Pagini de umor i Aven
turi în epoca de piață;

21,20 Avanpremieră ;
21,25 Libertate, democrații, 

republică. Film de 
montaj;

22,35 24 de ore

dată... 
noștri 

stabilească o le- 
vie, mai concretă 
în cauză de la 

pentru a 
o situație

la sută, la 
de schimb, 
faptul că 

din
au 
cantită- 
extinde 
consum

de 
în 
Se

rea- 
lua-
per- 

continuă a apro- 
tehnico-materiale a 
miniere, din Valea

de
a

MARȚI, 26 DECEMBRIE

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;
Teleșcoală ;
Curs de limba engleză. 
Lecția a 34-a ;
Căminul (reluare);
Comentariu la 40 de 
steme — Bucureștiul 
reporterului (reluare); 
Muzică populară ;
Recital vocal: tenorul 
Virgilius Noreika 
(U.R.S.S.);
Film serial : Pierdați 
în spațiu) reluare). 
Prietenul meu dl. Ni
meni ;

13,10 Telejurnal ;
15,00-16,00 Lecții T.V. pen

tru lucrătorii din agri 
cultură ;
Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs 
de limba rusă. Lecția 
a 33-a (reluare); 

Publicitate ;
Moment folcloric
Tifa Ștefan și Dumitru 
Margine ;

25 de ani de artă plas-j 
tică contemporană ; 
Steaua polară ;
Caleidoscop cultural- 
artistic ;
1001 de seri ;
Telejurnal, — In cin
stea aniversării Repu
blicii. — Raportul unei 
țări întregi;
România în lume ;
Seară de teatru : „Cita 
dela sfărîmată", de Ho 
fia Lovinescu ;
24 de ore.

Deschiderea
Telex ;

Teleenciclopedia (re
luare) ;
Muzică populară ;
Curs de limba germa
nă. Lecția a 34-a ;
Revista literară 
(reluare);
Soarele și Luna 
dalion Florica 
(reluare);

Libertate, democrație, 
republică — film 
montaj (reluare) ; 
Telejurnal;

17,30

18,00
18,05

18,15

18,35
19,00

19,20
19,30

20,00
20,30

22,30

cu

MIERCURI, 27 DECEMBRIE

18.30
18,40
19,15
19,20
19.30

20,10
20,30

22 25

Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Gurs 
de limba engleză 
Lecția a 34-a (reluare); 
Atenție Ia... neatenție. 
Jurnal de protecția 
muncii;

Tragerea Loto ; 
Gala maeștrilor ;
Publicitate ; 
1001 de seri ;
Telejurnal. — In cin
stea aniversării Repu
blicii. — Raportul unei 
țări întregi ;
Festivaluri folclorice ; 
Film artistic : Aștepta 
rea ;
România '72. Film de 
montaj ;
24 de ore.

S1MBÂTĂ. 30 DECEMBRIE

9,00

9,05 populară inter 
de Maria Cor

Neluși Băl fi

9,30
10,00

10,20

roșii ;
cu gospodi

BRAHA LINO — Vulcan: pensia 
ați fost obligat de către instanța de 
achitați, indiferent de locul u nde se află copiii și de dato
riile ce le au fata de dv„ mama copiilor sau alte rude ale 
acestora.

In cazul în care soția dv. nu manifestă suficientă pre
ocupare pentru creșterea și educarea copiilor ce i-au fost 
încredințați, aveți dreptul de a cere instanței replasarea 
acestora la dv. și obligarea soției Ia plata unei pensii de 
întreținere.

9,00

Fabrica de oxigen Livezeni i

le ; 22,00 Radiojurnal; I 
Concert de seară; 24,00 
letin de știri ; 0,03—6,00 
(rada nocturnă.

(Urmare din pag. 1)

Bonea, mecanic 
ton Cășuneanu,

iii Miron
compresor, 
mecanic aparate de lichefiat. 
Constantin Cioată. lăcătuș 
întreținere -- reparații. 
Constantin Duțan, îmbutelia- 
lor, precum și maiștrii Ște
fan Roșu si Gheorghe Valea

In cele 10 zile pe care co
lectivul fabricii le mai are 
Ia dispoziție pînă la încheie
rea trimestrului IV și a anu
lui vor fi produși, peste plan, 
1 000 metri cubi oxigen, a- 
ceștia reprezentînd prinosul 
hărniciei lui oferit beneficia
rilor din Valea Jiului și din 
țară.

VINERI, 22 DECEMBRIE

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 16,39. 
trecute din an — 357. 
rămase — 9. '

EVENIMENTE

Muzică și actualități ; 
8,00 Sumn- 

Memoria 
10,00

18,45
19,15
19,20
19,30

inaugurarea „Casei pensionarilor" 
din Petroșani

a 
a 

Petroșani, 
parte 

secției 
aso- 
re- 
se- 
de

Ieri, 21 decembrie, 
fost inaugurată noua casă 
pensionarilor c'in ~ 
Da festivitate au luat 
membrii comitetului 
sindicale, ai comitetelor 
ciației și casei de ajutor 
eiproe ale pensionarilor, 
cretari ai organizațiilor 
bază de cartier, invitați.

După vizitarea imobilului 
din str. Anton Pann nr. 
participări ții au ascultat 
informare, prezentată de 
Iosif Vekeny, cu privire 
preocupările organizațiilor de 
pensionari, perspectivele ce 
li se deschid acestora pentru o 
mai bună activitate, în urma 
Creării condițiilor materiale

98, 
o 

tov.
la

cadrul spațiilor 
dispoziție în

existente în 
ce le stau la 
noul sediu.

Organizațiile 
au dat dovadă 
rientare achiziționînd și 
menajînd noul imobil, 
pensionarilor își va 
desfășura aici, în bune condi
ții, atît activitățile social-cul- 
turale cît și acțiunile de în
trajutorare a oamenilor mun
cii ajunși la o vîrstă înainta
tă cărora, după îndelungați 
ani de activitate, li se asigură, 
prin grija partidului și statu
lui nostru, o viață lipsită de 
griji.

@ 1869 
bilei Iul 
promotor 
afirmării 
nai în 
@ 1944 — A apărut primul 
număr al ziarului „Munca" 
(„Viata sindicală"), J organ al 
Consiliului Cen 
U.G.S.R.

de pensionari 
de o bună o- 

a- 
Casa 

putea

— S-a născut ar- 
N. Ghica-Budești, 
al renașterii și al 
specificului națio- 

arhitectură [ (m. 1943)

FIL

trai

E
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Mania Grandorii ; Re
publica : Un candidat la pre
ședinție ; PETRII A ; Haidu
cii lui Șaptecai ; LONEA — 
Minerul : Jocuri Întrerupte ; 
ANINOASA : Preria ; VUL
CAN : Asediul; LUPENI — 
Cultural : Serata ; Muncito
resc : Floarea de cactus ; U- 
RICANI : Batalionul invizibil.

6,00 
7,00 Radiojurnal ; 
rul presei ; 
pămîntului 
Buletin de 
că populară
10.30 Harta 
itorului ; 10,45 Cîntă Isabella 
lanetti și Serqiu Cioiu ; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Din 
muzica popoarelor; It,15 Pe 
teme juridice; 11,30 Corul 
ansamblului Uniunii Tinere
lului Comunist ; 12,00 Discul 
zilei ; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat ; 13,00 Radiojurnal ,
13.30 Concert de prînz ; 14,00
Lucrări alo compozitorilor 
noștri ; 14,40 Muzică de pro
menadă ; 15,00 Bulqtin
știri; 15,05 Radioancheta 
conomică ; 15,20 Piese
estradă ; 16,00 Radiojurnal ; 
16,15 Melodii populare ; 16,35 
Cîntece de Cornel Trăilescu 
și Norbert Petri ; 17,00 Pen
tru patrie ; 17,30 înregistrări 
ale lui Ion Luca Bănățeanu ; 
17,40 Radiocabinet de infor
mare și documentare; 18,00 
Orele serii ; 20,10 Zece me
lodii preferate; 21,00 Revista 
.șlagărelor ; 21,25 Moment po
etic ; 21,30 Bijuterii muzica-

9,30 
românesc ; 
știri ; 10,05 Muzi- 
din Transilvania; 
țării la scara vi-

10,00

10,30

de 
e- 
de

12,25

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;

Tele-enciclopedia ; 
Muzică
Felician 
Curs de 

nă. Lecția
Comentariu la 
steme — j 
lui ;
Publicitate ;
Satul contemporan ;
Pagini de umor : Retro
spectivă : Walt Disney; 
Dans și muzică de pre
tutindeni. Folclor din 
R. Pz Polonă ;

A 12-a aniversare a 
creării Frontului Na
tional de Eliberare din 
Vietnamul de sud — 
film documentar ; 

Telejurnal ;

cupopulară 
Fărcașu ; 
limba germa- 

a 33-a ;
40 de

județul Vas-

12,45
16,00-17,00 Teleșcoală.
17,30

18,00

Deschiderea emisiunii 
de după-amiază.
— Curs de limba en
gleză. Lecția a 33-a , 
Cîntecul de aur. Emi
siune muzicală realiza
tă do T.V. din R.D.G.;

20,10

20,30

22,30

Tragerea Loto ;
Școala campionilor 
emisiune de inițiere 
sportivă pentru copii ; 
Gala maeștrilor ;
Publicitate ;
1001 de seri;
Telejurnal.
— In cinstea aniversa
rii Republicii. Cronica 
marii întreceri ;
Planul pe '73 — do la 
nivelul ramurii la lo
cul de muncă ;
Comentariu la 40 de 
steme — județul Vîl- 
cea ;

Interpretul săptămînii : 
Ana Petria ;

Avanpremieră ;
Film artistic : ,,Mama“, 
ecranizare a romanului 
cu același nume de 
Maxim Gorki, cu : Ve
ra Maretkaia și Alexei 
Batalov ;
24 de ore.

■— Din țările social isle.

VREMEA
Valorile temperaturii 

xime 
zilei

Deschiderea emisiunii. 
Telex ;
Dans și muzică de pre
tutindeni ;
Prietenii lui Așchiuță 
— emisiune pentru 
preșcolari ;
Publicitate ;
Curs de limba france
ză, Lecția a 35-a ;
România în lume (re
luare) ;

Telecinemateca pențru 
tineret (reluare). Draga 
mea Clementine ;

Steaua polară (reluare); 
Telejurnal ;
Deschiderea emisiunii, 
de după-amiază. Gurs 
de limba germană — 
lecția a 33-a (reluare);

Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală ;

18,15 Timp și anotimp în a 
gricultură ;
Tragerea Pronoexpres; 
Anuarul economic
1972 (I) ;

1001 de seri ; 
Telejurnal. — In
stea aniversării Repu
blicii. — Raportul unei

11,00

9,05

9,25

9,55
10,00

11,00

12.30
12,55
17.30

18,00

19,20
19,30 in-

11,45

12,30

19,20
19,30

20,10

21.30
23,05
23.30

Deschiderea emisiunii 
Telex ;
Muzică 
pretată 
nescu 
șoiu ;
Cravatele 
De vorbă 
nele. Mîine seară 
Revelionul ; 
Poezia Baletului, 
cumentar artistic 
pre vestita școală 
balet sovietică ;

România '72. Film 
montaj ;
Un sfert de veac 
muzica românească ; 
pera, opereta, baletul 
(reluare);
Biblioteca pentru toii 
(reluare) ;

Telejurnal ;
Emisiune în limba ger 
mană. Ediție specială 
dedicată aniversării 
Republicii ;

Tragerea de amortizare 
ADAS ;

Ritm, tinerețe, dans i 
Program consacrat a 
niversării Semicente 
narului U.R.Ș.S. : 
1001 de seri ; 
Telejurnal — In cin 
stea aniversării Repu
blicii, — Raportul 
țări întregi ;
Dragoste supremă, 
mânia ;

Film artistic : Asediul .
Telejurnal ;
Vedetele Revelionului 
în avanpremieră - 
proqram de muzică n 
șoară.

Do- 
des- 

de

de

în
c,

unei

Ro

MICA PUBLICITATE

ma- 
înregistrate în cursul 

de ieri :
Petroșani- + 2 grade 
Paring. zer0 grade

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme în 
general frumoasă, cu cerul 
mai mult senin. Vînt 
din sectorul nordic.

slab

Cu adîncă durere anunță ni încetarea din viață a 
scumpului nostru fiu, soț și frate Dr. OMOTĂ EUGEN, 

Ininormîntarea arc loc azi, ora 16,00 : plecarea dc la 
biserica evanghelică.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Fieraru Con
stantin. eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cirpu Nico- 
lae. eliberată do E. M Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Zlăgneanu 
Magdalena, eliberată de oficiul P.T.T.R. Petroșani. O declar 
nulă. -
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&®î
Steagul roșu

Moscova

Ședința festivă comună a C.C.
ultimeleștiri Sr © Ultimelejtivi

ai P.C.U.S, a Sovietului Suprem Of

a
4

i

al U.R.S.S. și a Sovietului Suprem
al R.S.F.S.R. consacrată împlinirii BERLIN

a 50 de ani de la crearea
statului sovietic

MOSCOVA 21 — Corespon
dentă de la Laurențiu Duță 
și Silviu Podină : La Palatul 
Congreselor din Kremlin s-a 
deschis, în dimineața zilei de 
21 decembrie, ședința festivă 
comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și a 
Sovietului 
consacrată 
ani de la 
publicilor

In sală - 
cadra-tă de stemele 
republici unionale, 
nată de un bust al 
Lenin pe fondul hărții U.R.S.S. 
■— se aflau mii dc reprezen
tanți ai oamenilor muncii so
vietici din toate domeniile — 
membrii Comitetului Central 
al partidului, deputați, vechi 
militanți ai Partidului Comu
nist și ai statului sovietic —, 
precum și delegațiile sosite de 
peste hotare.

Cei prezenți 
aplauze apariția 
tovarășilor L. I. 
Podgornîi, A. N. Kosîghin, a 
celorlalți conducă-tori de partid 
și de stat sovietici.

In prezidiu au luat 
asemenea, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
mân, președintele Consiliului 
de Stat, conducătorul delega
ției de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
precum și conducătorii altor 
delegații din străinătate, invi
tate să ia parte la festivită
țile prilejuite de împlinirea u-

Suprem al R.S.F.S.R., 
împlinirii a 50 de 

crearea Uniunii Re- 
Sovietice
- a cărei

Socialiste, 
scenă, in
color 15 

ora domi-
1 i V. I.

au primit cu 
în prezidiu a 

Brejnev, N. V.

loc, de
Nicolae 
general

Ro-

de secol de ianei jumătăți 
crearea U.R.S.S.

In sală se aflam membrii 
delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia : tovarășii Ilie Verdeț,
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinite al Consiliului 
de Miniștri, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Badrus, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la Mosco
va. La ședința festivă sînt 
prezente, de asemenea, dele
gațiile din țara noastră con
duse de Ion Tralan Ștefănes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Gheorghe 
Sturparu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Suzania Gâdea, președinta Con
siliului Național al Femeilor, 
și Octav Livezeanu, membru 
al Consiliului General al 
A.R.L.U.S., precum și alte de
legații ale unor organizații 
obștești din străinătate invi
tate.

Desichizînd adunarea festivă, 
N. V. Podgornîi, membru al 
Biroului Politic al C. C. al 
P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului 
U.R.S.S., a făcut 
expunere asupra 
repurtate, în toate domeniile 
de activitate, în aceasta ju
mătate de veac de la consti
tuirea U.R.S.S., i-a salutat cor
dial pe oaspeții din cele pes
te 100 de țări ale lumii, pre- 
zenti în sală.

A luat apoi cuvîntul L. I.

Suprem al 
o succintă 
succeselor

Manifestări dedicate aniversării Republicii Semnarea Tratatului

Brejnev, secretar general al 
a rostit 
despre 

statului 
despre 

de

C.C. al P.C.U.S., care 
o amplă cuvîntare 
semnificația creării 
sovietic multinațional, 
marile realizări obținute 
oamenii muncii sovietici, sub 
conducerea P.C.U.S., în edi
ficarea societății socialiste și 
comuniste.

In continuarea ședinței fes
tive, au rostit cuvîntări de 
salut tovarășii M. S. Solo- 
mențev, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.F.S.R., 
Edward < 
al C.C. , 
Scerbițki, 
C.C. al P.C. din Ucraina, 
rich Honecker, 
al C.C.
Mașerov,
C.C. al P.C.
Truong Chinh, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, președintele comite
tului permanent al Ad-unării 
Naționale a R. D. Vietnam, 
S. R. Rașidov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Uzbekis
tan, Georges Marcbais, secre
tar general al P. C. Francez, 
V. V. Vinogradov, vechi mili
tant al P.C.U.S., ...............
primul Congres

Reprezentanți 
republicile 
muncitori, 
și studenți au sosit în 
palatului congreselor spre

PARIS 21. — Coresponden
tul Agerpres, ’Paul Diacones- 
cu. transmite : La „Muzeul 
Omului" din Paris a avut loc, 

dedicată 
celei
pre
fața 

prof.

dansuri din toate regiunile 
țării.

★

numeros public,
președinte- 

prietenie 
a vorbit 
varietatea

Gierek, prim-secretar 
al P.M.U.P., V. V. 

, prim-secretar al 
~ ~ ................ E-

prim-secretar 
al P.S.U.G., P. M. 

prim-secretar al 
din Bielorusia,

participant la 
al Sovietelor, 
ai pionierilor 
unionale, ti- 

colhoznici, e-
din 
neri 
levi 
Sala 
a omagia gloriosul jubileu.

Seara, în cinstea participan- 
ților la ședința festiv^ a fost 
prezentat un spectacol de 
gală.

Oupă încheierea misiunii „Apollo~17“
© Pe plan științific s-au întrecut 

așteptările
du-și cu sine tot ce ti este necesar, poate 
desfășura aici o activitate științifică pre
țioasă.

miercuri, o seara 
României, cu prilejul 
de-a 25-a aniversări a 
clamării Republicii. In 
unui
Francois Chagot. 
le Asociației de 
Franța-România, 
despre bogăția și
folclorului românesc, despre 
grija statului român pentru 
păstrarea șâ cultivarea tra
dițiilor populare. A fost apoi 
proiectat filmul documentar 
de lung metraj „Viratele o- 
mului".

In încheiere, formația fol
clorică „Mugurelul" a prezen
tat tin program de cîntece și

ATENA 21 (Agerpres).
In preajma celei dere 25-a 
aniversări a Republicii, în 
sala de festivități a hotelului 
atenian „Kings Palace" a a- 
vu-t loc o adunare la care au 
participat arhitecți, ingineri, 
specialiști în domeniul ame
najării și sistematizării ca 
pitalei Greciei. Președintele 
Asociației arliitecților din 
Atena, D. Tripodakis, a îm
părtășit impresiile dirftr-o re
centă vizită în România și 
a prezentat diapozitive. înfă- 
țișînd noile cartiere ale Bucu- 
reștiului și o serie de clădiri 
reprezentative pentru 
teotura românească.

versări a proclamării Repu
blicii în România, la Tirana 
a fost organizată o seară de 
filme documentare româ
nești. Au luat parte reprezen
tanți ai instituțiilor centrale, 
oameni de cultură și artă.

arhi-

★
TIRANA 21 (Agerpres). — 

In cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 25-a ani-

★

Cores pon- 
St. Deju, 

de 
română

BERLIN 21 -
dentul Agerpres, 
transmite: la lectoratul 
limbă și literatură 
al Universității Humboldt din 
Berlin a avut Ioc o seară cul
turală românească, consacra
tă celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii.

Studenții au prezentat un 
program de lirică româneas
că ; au avut loc. de aseme
nea, o audiție muzicală ro
mânească și o proiecție de 
diapozitive pe tema «Pictură 
românească".

Bruxelles
încheierea 

reuniunii
comune

E.S.R.O. -
E.L.D.O.

asupra bazelor relațiilor
dintre R. 0. G.

si R. F. a» Germaniei

Aviajia americană a bombardat 
din nou regiunii® Hanoi și Haifong

(Agerpres). ■— 
și în cursul zi- 

aviația americană

După cum 
TASS și 

fost distru- 
din Hanoi, 
a orașului,

HOUSTON 21 (Agerpres). — Pe plan 
științific, misiunea „Apollo-17“ a întrecut 
așteptările experților NASA — apreciază, 
intr-un comentariu, agenția France Presse. 
Dacă descoperirile astronauților vor fi 
confirmate de analiza celor 117 kg de 
mostre de sol lunar culese și de datele 
furnizate de aparatura științifică instalată
— se afirmă —, oamenii de știință vor fi 
obligați să-și revizuiască teoria pe care au 
formulat-o, pînă în prezent, despre evo
luția astrului nopții. încă de pe acum, se 
apreciază, că Luna e mai caldă decit se 
considera. Concentrarea de minereuri ra
dioactive — mai puternică decit pe Pă- 
mînt, cel puțin Ia o adîncime nu prea mare
— și existența, după toate probabilitățile, 
a unui nucleu incandescent, arată că, în- 
tr-o perioadă relativ recentă, poate acum 
aproximativ 500 milioane de ani, pe Lună 
au existat activitate vulcanică și emisiuni 
de gaze. Luna nu a murit, din punct de 
vedere geologic, acum trei 
ani, cum se aprecia pînă nu

Informațiile culese permit, 
parte, concluzia că structura 
este omogenă. „Apollo-17“ a 
coperirea unor diferențe notabile în pro
funzimea crustei. De asemenea, s-a con
statat că astrul nu este perfect rotund, ra- 
darul-altimetru, montat la bordul cabinei 
de comandă, și măsurătorile gravimetrice 
efectuate relevînd prezența unpr profun
de depresiuni și a unor masivi muntoși 
depășind 9 500 m, cum ar ii Muntele Ga
garin, situat pe partea vizibilă de pe Pă- 
mînt.

In 
cîmp 
vieții 
soldate cu aselenizări, 
nici un indiciu de viață organică. Cu toate 
acestea, s-a dovedit că omul, transportîn-

miliarde de 
demult.
pe de altă 
selenară nu 
dus la des-

Așadar, raza selenară este variabilă, 
lipsa oricărei atmosfere și a unui 
magnetic, Luna este un astru ostil 
omului. In cursul celor șase misiuni, 

nu s-a descoperit

• Programele spațiale din „era 
post-Apollo“

HOUSTON 21 (Agerpres). — La încheie
rea misiunii „Apollo-17“, specialiștii NASA 
își întreapfă deja atenția spre primul din
tre programele spațiale din „era post-A- 
pollo“. Este vorba de proiectul „Skylab" — 
„laboratorul orbital" —, destinai, în mare, 
explorării mediului terestru, care va În
cepe la 30 aprilie 1973. La această dată va 
fi plasată pe o orbită terestră nava în care 
vor fi efectuate cercetările, primul echipaj 
— compus din „veteranul" Charles Con
rad, Joseph Kerwin și Paul Wietz — ur- 
mînd a fi lansat a doua zi. După cuplarea 
navelor, astronauții vor rămîne la bordul 
laboratorului 28 de zile. Al doilea echi
paj, alcătuit din astronautul Alan Bean, 
care a aselenizat împreună cu Conrad, va 
fi lansat la 25 iulie pentru o perioadă du
blă de cercetări. A treia fază a programu
lui „Skylab" va începe la 29 octombrie. 
Vor fi lansați Gerald Carr, Edward Gib
son șl William Pogue, care vor rămîne in 
laborator, la rindul lor, 56 de zile.

In cadrul acestor misiuni urmează a Ii 
culese informații despre ecologia șl geo
grafia terestră, despre resursele globului, 
efectele Soarelui asupra omului, ca și des
pre comportarea organismului uman în 
condiții de imponderabilitate prelungită.

Un alt moment important pentru NASA 
al „programului post-Apollo" îl va con
stitui experimentul spațial sovieto-ameri- 
can, programat pentru luna iulie 1975, în 
cadrul căruia se va proceda la cuplarea pe 
orbită a unor nave „Soiuz" șl „Apollo". 
Experimentul este organizat în eventuali
tatea în care va fi necesară acordarea re
ciprocă de sprijin în cursul viitoarelor mi
siuni spațiale.

BRUXELLES 21 (Agerpres). 
— La Bruxelles s-au încheiat, 
miercuri seara, lucrările reu
niunii comune a Organizației 
Europene de cercetări spa
țiale (E.S.R.O.) și Organiza
ției europene pentru constru
irea și lansarea navelor 
spațiale (E.L.D.O.), la cere au 
participat miniștrii cercetării 
științifice din 12 țări occi
dentale.

Dezbaterile s-au concentrat 
asupra programului comun al 
industriei aeronautice și al 
cercetării- -spațiale. In tim
pul convorbirilor, miniștrii, 
au ajuns Ia un consens asu
pra unor rezoluții 
privind 
spațiale 
altele, 
crearea., 
1974, dacă va fi posibil, a li
nei noi organizații vest-europe- 
ne pentru probleme spațiale 
prin fuzionarea celor actua
le (E.S.R.O. și E.L.D.O.) și de 
integrarea programelor spa
țiale naționale ale țărilor 
membre, informează agenția 
France Presse.

HANOI 21
Miercuri seara 
lei de joi, 
a bombardat din nou regiunile
Hanoi și Haifong. 
relatează agențiile 
France Presse, au 
se clădirea gării 
centrala electrică
iar suflul unei bombe a ava
riat Ambasada Republicii A- 
rabe Egipt. Una din bombe a 
căzut în 
prezidențial, 
fost, 
fiind 
fiind

In
pul nopții asupra Haifongului, 
în oraș, în suburbiile sale

apropierea Palatului 
Aeroportul . a 

de asemenea, bombardat, 
distrusă aerogara și 
avariate avioane civile, 
urma raidurilor din tim-

în regiunea portului au izbuc
nit numeroase incendii.

★
HANOI 21 (Agerpres). —- 

In cursul nopții de miercuri 
spre joi, un număr da 13 a- 
vioane americane, dintre care 
șapte bombardiere grele 

,,B-52“ și un aparat F-lll cu 
geometrie variabilă, au fost 
doborîte asupra orașului Ha
noi, precum și a unor loca
lități situate Ia nord de pa
ralela 20, iar mai multi piloți 
americani au fost capturați — 
transmite agenția VNA. Ast
fel, numărul total al aparate
lor de zbor pierdute de Sta
tele Unite în R. D. Vietnam, 
de la începutul războiului, se 
ridică la 4 104.

BERLIN 21 — Corespon
dentul Agerpres. Ștefan De
ju, transmite : La 21 decem
brie, Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul de Miniș
tri al iR.D. Germane, și Egon 
Bahr. minjstru cu însărcinări 
speciale în guvernul R. F. a 
Germaniei, au semnat, ia 
Berlin, Tratatul asupra ba
zelor relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G.

Cu acest prilej, șefii celor 
două delegații au exprimat 
satisfacția guvernelor respec
tive pentru 
tui tratat.

Cele două 
parțin unor 
diferite, unor alianțe diferite 
și au păreri principiale opuse 
în multe probleme 
clamat 
totuși, 
ța lor 
pentru 
forței, 
lunilor 
Națiunilor 1__ ....
drepturi egale ale 
state și suveranitatea lor în 
probleme interne și externe. 
Ele creează, prin aceasta," pre
misele pentru relații de bună 
vecinătate, colaborare și con
viețuire pașnică.

Da rîndul său, 
de stat M. Kohl 
că „prin tratatul 
fost creată o bază corespun
zătoare dreptului internațio
nal, pentru relații normale 
de bună vecinătate între cele 
două state. R.D.G. și R.F.G. 
recunosc reciproc prin acest

rea li zarea aces-

state, oare a- 
sisteme sociale

a de- 
E. Bahr — exprimă, 
prin acest tratat voin- 
de pace, se pronunță 
renunțare la utilizarea 
pentru respectarea țe- 
și principiilor Cartei 

Unite, pentru 
> ambelor

secretarul 
a precizat 
semnat a

tratat suveranitatea și inde
pendența partenerului de tra
tat. și inviolabilitatea grani
țelor existente între ele. Prin 
intrarea în vigoare a tratatu
lui, se creează condiții pen
tru relații normale de coexis
tență pașnică între R.D.G. și 
R.F.G. Există multiple dome
nii în care R.D.G. și R.F.G. 
pot și trebuie să dezvolte, 
deși au sisteme sociale di
ferite, relații principiale în 
folosul și avantajul ambelor 
părți".

Faptul 
divers

pe g/ob
Pieta, celebra 
lui Michelan- 
fost supusă u- 

dificile lu

romana 
principalele probleme 
vest-europene. Intre 

este vorba despre 
pînă la 1 ianuarie

Convorbiri franco-italiene

♦

După 
agenția 

este desti- 
explorării

„Cosmos-539
MOSCOVA 21 (Agerpres). 

— „Cosmos-o 39" este noul 
satelit artificial al Pămîntu- 
lui. lansat în Uniunea Sovie
tică la 21 decembrie, 
cum transmite 
T.A.S.S., satelitul 
nat continuării 
spațiului cosmic.

ROMA — 
sculptură a 
gelo, oare a 
nor intense și 
crări de restaurare impuse
de gravele avarii pe care 
i Ie-a provocat, la 21 mai 
anul trecut, un dezechili
brat mintal, și-a recăpătat 
frumusețea inițială. Sta
tuia, care rămăsese mai 
mult de cinci secole Ia ba 
silica Sfîntul Petru din Ro 
ma. a primit zilele acestea 
ultimele retușuri, fotore
porterii putînd să filmeze 
din toate unghiurile capo
dopere complet refăcută. 
După ce și ultimele detalii 
ale restaurării vor fi ter
minate, celebra operă de 
artă, protejată de un ecran 
de" sticlă incasabilă, va pu
tea fi din nou vizitată.

PARIS — Compănia „Air 
France" a anunțat planuri
le preliminare privind in
troducerea pe liniile sale 
aeriene a avioanelor super
sonice de tip „Concorde". 
Primele zboruri vor avea 
loc pe rutele Paris—New 
York și Paris—Tokio, cite 
două pe zi. 1 
franco-britanici 
ca dată 
ploatării

Constructorii 
i aivansează 

de începere a ex- 
aparatului, anul

LYON 
mai mari spargeri 
în Franța în ultimii ani a 
avut loc miercuri la Lyon. 
Un grup de patru gangsteri 
au pătruns în localul unei 
bănci, silindu-i pe funcțio
nări să .deschidă seifurile. 
Spărgătorii care și-au în
sușit, sub amenințarea ar
melor, aproape 1 milion de 
franci, au reușit să scape 
de urmărirea poliției.

— Una din cele 
comise

PARIS 21 (Agerpres). — 
Giuseppe Medici, ministrul 
italian al afacerilor externe, 
care se află în vizită în ca
pitala Franței, a purtat con
vorbiri, în cursul zilei de joi, 
cu șeful diplomației france
ze, Maurice Schumann.

Celor doi interlocutori, care 
s-au oprit, în prima parte a 
discuțiilor, asupra probleme
lor economice create ca ur
mare a lărgirii — la 1 ia
nuarie 1973 — a Comunității.

Economice Europene, precum 
și asupra unor chestiuni ale 
politicii internaționale actua
le, li s-au alăturat consilierii 
și membrii celor două de
legații. In continuare, a fost 
efectuat un schimb de păreri 
asupra problemelor bilatera
le.

© La New Delhi și Rawal
pindi a fost dat publicității, 
simultan, comunicatul comun 
semnat de șefii de Stat 
Major ai Indiei și Pakistanu
lui — generalul Sam 
nekshaw și, respectiv, 
ralul locotenent Tikka 
— care arată că trupele

Republica Populara Congo

3 nouă rundă a convor
birilor sovieto-americane 

cu privire la limitarea 
înarmărilor strategice

Ma-
gene- 
Khan 
celor 

două țări s-au retras complet 
în interiorul granițelor națio
nale conform acordului de 
la Simla, intervenit în luna 
iulie — informează agențiile 
Reuter și Associated Press.

de 40 milioane dolari, sumă 
ce Va fi utilizată de către 
întreprinderea de stat a hi
drocarburilor — Petroperu 
— în lucrări dc explorare și 
prelucrare a petrolului ex
tras din regiunea Amazoane
lor. Bogatele zăcăminte e 
..aur negru", descoperite n 
această zonă. vor perm le 
Perului să devină una din
tre principalele tari- exporta
toare de petrol.

promițător în domeniul industrializării
GENEVA 21. (Agerpres).

La Geneva a avut loc, la 21 
decembrie, o nouă rundă a 
convorbirilor sovieto-ameri- 
cane cu privire la limitarea 
înarmărilor strategice — a- 
nunță agenția T.A.S.S. Con
vorbirile vor fi reluate
27 februarie

Guvernul britanic a ac
ceptat să acorde independen
ță Insulelor Bahamas Ia 10 
iulie 1973. Hotărîrea în acest 
sens, adoptată la sfîr.șitul a 
două săptămîni de negocieri 
purtate Ia Londra de repre
zentanți ai Foreing Office- 
ului și o delegație din Baha
mas. condusă de
Lynden Pindling, a fost 
tată spre ratificare 
meniului britanic.

sedă un guvern autonom, 
sulele Bahamas 
zent, statut de

au, în 
colonie.

In-
pre-

premierul 
înain- 
Parla-

DIN PRESA
chimice 

o impor- 
locul pri- 
productiei

realizează, în ansamblul

STRĂINĂ

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon:

în ultimii ani, sectorul in
dustrial a înregistrat o dez
voltare sensibilă in Republica 
Populară Congo. Incepînd din 
anul 1965, au fost create apro
ximativ 40 de industrii noi, 
principalele două centre in
dustriale fiind orașul Pointe- 
Noire și capitala țării —Bra
zzaville. In total, investițiile 
făcute în această perioadă în 
domeniul industriei au atins 
aproximativ 50 miliarde franci 
c. f. a.

Unitățile textile, 
și miniere prezintă 
tanță deosebită, dar 
mordial în cadrul 
industriale congoleze îl deține 
sectorul agro-alimentar. Gru
pul industrial principal din a- 
cest sector este „Sia-Congo", 
care a preluat acțiunile firmei 
„Vilgrain", specializată în 
prelucrarea trestiei de zahăr, 
ale cărei bunuri au fost națio
nalizate în septembrie 1970. In 
afară de o producție de zahăr 
de 75 000 de tone, „Sia-Congo"

asigură exploatarea întreprin
derii de morărît de 1-a Iscob, 
ou o producție de 2 500 tone 
de făină, precum și extrage
rea uleiului din arahide, la 
Kayes.

Printre principalele unități 
industriale se numără, de ase
menea, trei fabrici pentru pre-

liarde franci c.f.a.), precum 
și un complex agro-industrial 
pentru valorificarea ananasu
lui, care necesită -investiții de 
810 milioane franci c.f.a.

In panorama industriei congo
leze nu pot, de asemenea, să 
nu figureze fabrica de ciment 
de la Loutete cu o producție

lucrarea uleiului de palmier, 
cu o producție de 3 000 tone 
pe an, fabrica de țigări „Siat", 
a cărei cifră de afaceri anuală 
se ridică la peste un miliard 
și jumătate fpanci c.f.-a., între
prinderea pentru conservarea 
peștelui „Socpa” și comple
xul piscicol de la Mossaka. 
Noi proiecte importante au 
fost lansate în sectorul agro- 
alimentar. La Pointe-Noire ur
mează să fie construite două 
complexe piscicole (investițiile 
prevăzute totalizează trei tni-

anuală de circa 90 000 tone 
pentru care s-au investit 2 
miliarde franci c.f.a., fabrica de 
sticlă de la Pointe-Noire, in
trată în funcțiune anul trecut, 
care are o capacitate de pro
ducție de 6 000 tone pe an, 
fabrica de încălțăminte „Bata" 
din același oraș, întreprinderea 
manufacturieră de chibrituri 
de l-a Betou, unitățile de pro
duse chimice din Brazzaville 
și cele 15 fabrici de cherestea 
din tară.

Printre proiectele industri-

ale importante se numără con
struirea unei rafinării de pe
trol, pentru care sînt prevă
zute investiții de 5 miliarde 
franci c.f.a, construirea linei 
fabrici de hîrtie la Point-Noire 
și a unei uzine de celu
loză la Loudima.

In prezent, industria congo
leză
ei, o cifră de afaceri de apro
ximativ 25 miliarde franci 
c.f.a., dar este cert că, atunci 
cînd bogățiile minerale ale 
tării, îndeosebi cele de pota
siu, vor fi intens valorificate, 
cînd vor fi înfăptuite impor
tantele proiecte în sectorul a- 
gro-alimentar, 
goleză își va 
țial aportul la 
țională globală.
pînă aou.m demonstrează 
Republica Populară Congo 
intrat în al doilea deceniu 
independeței sale cu realizări 
incontestabile.

® 40 000 de 
orașul birmanez Mergui 
rămas fără adăpost în 
unui incendiu de mare 
ploare. 400 de locuințe și a- 
proape 50 de clădiri guverna
mentale au fost 
localitatea Blaze 
cauze.

Potrivit unor 
cieri, valoarea pagubelor 
teriale s-ar cifra la 20 
1 ioane de dolari.

locuitori din 
au 

urma 
am-

di struse în 
din aceleași

prime apre- 
ma- 
mi-

@ Noi incidente au i 
loc în Irlanda de Nord, 
date cu morți și răniți, 
cursul nopții de miercuri, 
necunoscuți, au pătruns 
fr-un local din cartierul 
tolic Gabnascale din 
donderry, și au deschis 
cui asupra unui grup de 
sumatori. Cinci persoane au 
fost ucise, iar alte patru, ra

avut 
sol- 

In 
doi 
în- 
ca- 

Lon- 
fo-

con-

industria con- 
spori substan- 
producția 
Iar bilanțul

(..Le Moniteur African")

® Un anticar din Londra 
a devenit, contra sumei de 
1 500 de lire sterline, poseso
rul unei scrisori a lui Beet
hoven. vîndută la licitație 
publică. Scrisoarea a fost a- 
dresată de marele muzician 
prietenului său. violonistul 
George Augustus Bridgeto
wer. căruia ire fost dedicată 
„Sonata Kreutzer".

® Japonia va acorda Re
publicii Peru un împrumut

® Christian Barnard, 
noscut ul ■ 
muri în 
rilor de 
Barbara 
din pat.

cu- 
deschizător de dru- 
domeniul transplantu- 
inimă. și soția sa 
au coborît, miercuri, 
pentru prima 

de la internarea lor 
talul Groote Schuur. 
letin medical difuzat 
tal anunță că 
ții celor.

După 
Barnard 
trecută, 
dent rutier, survenit la 
pe town.

doi este 
cum
au fost, 
victimele

la 
Un 
de

starea sănătă- 
excelentă.
știe, soții 

săptămîna 
unui acci- 

Ca-

se

face
în

® In 
tot mai 
Europa, 
te din Australia au favorizat, 
in împrejurimile localității 
Yeatwave, declanșarea a cinci 
incendii care au distrus a- 
proape 50 000 acri de pădure. 
In orașul 
țile. din 
prezentat 
bucnit Ia 
propiere. au dispus evacuarea 
locuitorilor.

Temperatura a atins 
Australia, in aceste zile, 
medie 33—38 de grade 
sius.

timp ce iarna își 
simțită prezenta 
temperaturile ridica-

Wonboyn, autorită- 
cauza pericolului 
de un incendiu iz- 
o pădure din a-

in 
în 

Cel-

© Bill Snedden, ministrul 
finanțelor în fostul guvern 
australian, a fost ales lider 
al Partidului Liberal, deve
nind, astfel, șef al opoziției 
în parlament. Snedden îi suc
cede fostului premier William 
Mc Mahon, schimbarea lide
rului libera] fiind hotărîtă 
ca urmare a eșecului partidu
lui în alegerile legislative de 
la 2 decembrie.
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